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౨ లీపలుకు 

నిరక్షరా స్యులంతా అజ్ఞానులుకారు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించు కోవడానికి 

అక్షరాస్యత ఒక అవకాశం మతమే. 'కనుకనే జానపదులు అజ్ఞానులుకారు. 

అనుభవజ్ఞులు. ఆనుభ భవం మనిషికి జ్ఞానాన్ని (పసాదిస్తుంది. పండితులు, నాగ 

రికులు సృజించుకుని “పెంపొందించుకున్న పరిజ్ఞానంతో పరిచయం లేక 

పోయినా, (పకృతి ఒడిలో పెరిగిన జానపదులు తమ అనుభూతులను పాటల్లో, 

ఆటల్లో, రకరకాల కళల్లో వ్యక్తం చేసుకున్నారు. తమ అనుభవాల వల్ల 

తమకు అందిన సంస్కారంతో ఎన్నో శారీరిక, సాంఘిక, మానసిక సమస్య 
లకు పరిష్కారాలు కనుగొని తరతరాలుగా తమకు ఎదురౌతున్న ఇక్కట్రను 

ఎదుర్కొంటున్నారు. వాళ్ళ వాజ్మయం, వాళ్ళ కళాజీవితం నిన్నటి దాకా అనా 

దృతాలుగా ఉండిపోయినవి. వాణ్ళు సంతరించుకున్న విజ్ఞానాన్ని, కళావిలస 

నాన్ని పరిశీలించే (పయత్నం ఇట వల బహుముఖీనంగా సాగుతున్నది. విశ్వ 

విద్యాలయ స్థాయిలో జానపద వాజ్మయ సేకరణం, అధ్యయనం, పరిశోధనం 

సాగుతున్నవి. (వజాస్వామ్య జీవిత విధానంలో పల్రియుల, గిరిజనుల, సామా 

న్యుల (బతుకు బరువులకు విలువ ఉండి తీరాలనే యాధార్ధ్యాన్ని పండితు 

లిప్పుడు గుర్తించి, పరిశీలిస్తున్నారు. కళాసృజనం మానవ నహజం. అను 

భవం వల్లీ పదార్థాల కలరూపులు తెలుసుకుని సుఖపడటం మానవ బీవితవికాన 

రహన్యం. నాగరకుల్లోనూ, ఆనాగరకుల్లోనూ, జ్ఞానపదుల్లో ౨ ను, జానపదుల్లో నూ 

ఈ లక్షణాలు న్వతస్సిద్దంగానే ఉంటాయి. అనుభూతి మానవసహజం "జాన 

పద నాగరక కళా భేదాలు కేవలం బొహిర మైనవి, స్టూలమైనవి. సూక్ష్మంగా 

పరిశీలిస్తే తత్త్వం ఈ రెంటిలోనూ ఒక్క_కే. జానపదుల విజ్ఞాన విశేషాలు 

నాగరకుల ఆలోచనల కెన్నింటికి పురుడుబోసినవో ? ఈ జానపదుల కళల సెల 

యేళ్ళు ఎన్ని నాగరకుల కళా(సవంతులకు మూలములై నవో? ఎన్ని శాన 

పదుల అనుభవాలకు నాగరకులు తమ మిరుమిట్లు గొలిపే రంగులు పులుము 

కుని సొంతం చేసుకున్నారో: 



జ 

డాక్టర్ ఆర్ .వి,ఎస్. సుందరంగారి ఈ “ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం” 

ఆయన అధ్యయనశీలతకూ, పరిశోధనాస క్తికీ, జానపద వాజ్మయానుర క్రి! 
ఫలితం, నిదర్శనం. ఈ (గంథంలో జానపదుల స్వరూప స్వభావాలు, వారి 

కవితా లక్షణాలు, గద్యకథనాలు, సామెతలు, పొడుపు కథలు, భాషా విశేషా 

లను గూర్చి విశ్లేషణం ఉండి తెలుగు జానపదుల నాంఘికాచారాలు, వాళ్ళ 

దేవతలు, మంత్ర తంత్రాలు, పండుగలు, వైద్యం, ఆటపాటలు, అన్నపానా 

దులు, కట్టు, బొట్టు, జుట్టు, చిత్రకళ, నృత్యం, శిల్పం, సంగీతం, రూపకం 

ఇంక ఇంకా మరెన్నో విశేషాలతో సాధికారిక పరిచయం ఉన్నది ఈ పు న 

కంలో. ఈ శానపద విజ్ఞానాన్ని సేకరించే పద్దతులను గూర్చి, పరి కోధించే 

పద్దతులను గూర్చి డాక్టర్ సుందగంగారీ | గ్రంథంలో అనేకాంశాలను విపులీక 

రించి వివరించినారు. విద్యార్థులకూ, పండితులకూ , పరిళోధకులకూ, భాషోభి 

మానులకూ, సంఘ సేవకులకూ ఎంతో ఉపయుక్తమైన ఈ పుస్తకం రచించిన 
డా సుందరంగారు అభినందనీయులు. ఎంతో (శ్రమకోర్చి ఈప్ప స్తకాన్నిరచించి 
డా. ఆర్, వి. ఎన్, సుందరం గాఎకి ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య అకా 

డమీ పక్షొన ధన్యవాదములను సమర్పించుకుంటున్నాను. ఈ (పచురణ గూర్చి 
(పత్యేక నిధులు మంజూరు చేసిన ఆం(ధ్రపడేశ్ (పభుత్వానికి అకాడమీ 

పకొన అనేక ధన్యవాదాలు. 

"హైదరాబాదు ఇరివెంటి కృష్ణ మూ ది 

15.9.8 కార్యదర్శి 



నాపన 
థి 

ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానానికి ఈః స్థాపన నిజానికి అవసరం బేదు. 

అయినా (పన్తావనగా నాలుగు ముక్కలు చెప్పడం నా ధర్మం. ముఖ్యంగా 

ఈ పు స్తకాన్ని నా చేత రాయించిన అకాడెమీ వారికి నిండు గుండెతో కృత 

జతలు చెప్పుకోడం నా(పథమ క ర్రవ్యం. నేను చెప్పగలిగినది చె షే బృ అవ 

కౌళం లేకపోతున్నదనే నా తపనను అర్థం చేసుకున్నందుకు, పుస్తకాన్ని 

(ప్రచురించే బాధ్యతలు తీసుకున్నందుకు ముఖ్యంగా డా. బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 

గారికి, డా. ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి గారికి అభివందనాలు. ఇల్లలుకగానే పండుగ 

కాన'క్లే పుస్తకం రాయగానే (ప్రచురించినట్లుకాదు. స్నేహమూ, పుస్తకాలూ, 

సహృదయుల చేయూతలు, సన్మి్యతుల వెలుగూ తప్ప ఆస్తి కూడబెట్టడం తెలి 

యని నాబోటి వాడికి ఇంతమా(తం పు పుస్తకం అచ్చు చేసుకోడం సాధ్యం కాని 

పని. అందుకే అకాడెమీవంటి సంస్థలు పూనుకోనిదే ఇలాంటి రచనలు వెలుగు 

చూడవు. 

ఆంధ్ర సంస్కృతిలోని (ప్రత్యేకత ఏమిటన్న (ప్రశ్నకు సమాధానం 
ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానంలో లభిస్తుంది. నన్నయాది మహాకవుల రచనలు 

సంస్కృత భాషను, భారతీయ సంస్కృతిని, సంన్మృత ఆలంకారికుల కావ్య 

మీమాంసా పద్ధతుల్ని జీర్ణించు కున్నాయి. పండితారాధ్య చరిత్ర, ,క్రీడాభి 
రామం వంటి యే ఒకటిరెండు (గంథాలో తప్పించి. తెలుగువారి సంస్కృతి 

లోని (పత్యేకతను (పతిబింబించే కావ్యాలు మనకు లేవు, “మీ ఆటలేమిటి, 

పాటలేమిటి, పండుగలేమిటి, ఆచారాలేమిటి, వేష భూషణా లేమిటి, 

నమ్మకాలేమిటి” అని యెవరైనా అడిగితే మన శిష్టకవుల కావ్యాలను చూపి, 

వాటిలో చూడమని అనగలమా? మనం ఎవరం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం; 

ఎలా జీవిస్తున్నాం, మనవి అని చెప్పుకో దగ్గవి మనశిన్ని వున్నాయి అని 

ఆత్మవిమర్శ చేసుకునే వారెవరై నా జానపద విజ్ఞానం వైవు చూపు సారించక 

తప్పదు. 



డు 

“పాకుగింటి పుల్లగూర రుచి” ఆన్నట్లుగా మనకు మొదట్నుంచి పర 

భాషా సాహిత్యాలలో సాగసుల్ని చూచి మురిసి పోవడం  ఆలవాటయింది. 

సంస్కృతమయింది, (పాకృత మయింది, తమిళం, కన్నడం మొదలై నవి 

చూచి, తన్మయం చెందిన తర్వాత ఆంగ్లాది పాశ్చిమాత్య భాషలవై పు మన 

దృష్టి మరలింది. తమిళంలో సంగ సాహిత్యం నాగసుల్ని మనసారా పొగడ 

గలంగాని, అంతే [పాచీన కాలంనుంచి తీపి తెలుగులో ఆలల్లాకదలివస్తున్న 

జానపద కవితల్ని హీనంగా చూస్తాం. ఇలియడ్, ఒడిసి, కలేవాల, సిలప్పది 

కారం "పేర్లు చెప్పుకొని, వాటి గొప్పతనం ముందు తలవంచుతాం. కాని 

(ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జానపద ఇతిహాసాలుగా పేర్కొన దగిన పల్నాటి 

ఏర చరిత్రని, కాటమరాజు కథలనీ కన్నె త్తికూడా చూడం. తెలుగు వారికి 

ఆత్మ విశ్వాసం, తమ భాష, సంస్కృతి, సాహిత్యాల మీద గౌరవం ఏర్పడే 

వరకు ఈ స్థితి తప్పదు, . 

ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞాన సంపద కొన్నత్యాన్ని, నేడు (పపంచంలోని 

వివిధ ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న కృషిని దృష్టిలో వుంచుకొని ఈ పుస్తకాన్ని 

రాశాను. జానపద విజ్ఞాన విభజన, పరిశీలన శాస్త్రీయం గాజరగడానికి మార్గాన్ని 

నాకు తెలిసినంతవరకు తెలియ జేయడం, అంధుల జానపద విజ్ఞానంలోని 

(ప్రత్యేకతని వీలయినంత వరకు వెలికి తీసి చెప్పడం నా ద్యేయం. దీనికి 

(పణాళికను నేనే ఏర్పరచుకొని, సాధ్యమైనంతవరకు (పతి [ప్మక్రియకు సంబం 

ధించిన లకణాదుల్ని సందీ ప్తంగా సర్షశించి తర్వాత వివరణకు పూను 

కున్నాను. ఇందువల్ల లక్షణమూ, లక్ష్యమూ కూడా అయ్యేట్లుగా ఈ (గంథాన్ని 

తయారు చేయడం జరిగింది. 

. ఈగంథం సమ(గం అని నాకు ఏ మాతం అపోహ లేదు. ఇది 

అంధుల జానపద విజ్ఞాన సర్వస్వానికి పీఠిక మ్యాతమే. దీన్ని విస్తరించి 
సమృ గంగా రాస్తే ఎన్ని వేల పుటలవుళుందో తెలియదు. అది ఒక్కరి వల్ల 
అయ్యేపని కూడా కాదు. నేను ఇంత మాతం రాయడానికి ఎంతో మంది 
పెద్దల (ప్రోత్సాహం, ఎందరో మహనీయుల [గంథాల బుణం కారణం, 
ముఖ్యంగా మైసూరులో జానపద విజ్ఞాన స్నాతకోత్తర విద్యార్థులకు పాఠం 
చె ప్తండడం వల్లి నాణెంతో లాభించింది. మైసూరు వాతావరణం (పశాంతంగా 
పని చేసుకుపోయే అలవాటు కలిగించింది” 



(0 

ఇందులో (ప్రచురించిన కొన్ని ఛాయాచిత్రాలు నావి. మరికొన్నిమైసూరు 

లోని జానపద వస్తు పదర్శనాలయానికి సంబంధించినవి. ఛాయాచిత్రాలను 

ఇచ్చి, వచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చిన కన్నడ అధ్యయన సంస్ధ నిర్దేశ 

కులు డా. హా.మా. నాయకగారికి కృతజ్ఞతలు, నాయీ కృషి వెనక ఆయన 

ప్రోత్సాహం ఎంతో వుంది. దాన్ని నేను మరిచి పోలేను, 

తెలుగు (పపంచంలోని ఇతర భాషలనరసన (పత్యేక (ప్రతిపత్తి తితోనిలవా 

అన్నా, దాని స్వంత గొంతుకను వినిపించాలన్నా మన జానపద విజ్ఞానాన్ని 

ఇతరులకూ పరిచయం చెయ్యాల్సిన అవసరం వుంది. అంతకన్న ముందు 

మనలో ఏముందో మనమే తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశమే ఈ పుస్తకం రాయ 

టానికి కారణం. నా (ప్రయత్నాన్ని సహృదయులు ఆదరంతో 'ఆహ్వానిస్తారని 
ఆశిస్తున్నాను. 

సుందరం 

కన్నడ అధ్యయన సంస్థ 

మైసూరు: విశ్వవిద్యాలయం 

మెసూరు-8 



అంకితం 

అమ్మ కు 

అమ్మా / 

నిఘంటువులో అర్జాలుండవచ్చు _ కాని 

పరమార్థం లభించదు 

సహనానికి, సౌళశీల్యానికి నిజమైన అర్ధాన్ని 

న్ జీవితపు పుటల్లోనే చూచాను, 

తెలుసుకున్నాను, అనుసరించడానికి (సయత్ని నున్నాను. 

దారుణ మెన జీవిత యజానికి 

దేహోన్ని, మనస్సును అర్పిసూ కూడా 

సంయమం కోల్పోని నీవు 

ఒక్కనాడైనా కన్నెర్ర చేసి వుంపే 

నేను వ్యథాగ్నికి ఆహుతి అయ్యే వాళ్ణి. 

నేను నేను కానమ్మా _ నీ కొడుకుని 

ఆందుకే 

నా శ క్రియు కుల్ని ధారపోసి 

రాసిన యీ పుటల్ని 

నీకర్చిస్తున్నా. 

సుందరం 
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జానపద గాయకులతో రచయిత 



విషయసూచిక 

| (ప్రవేశిక 1~2 | 

జానపదులంటే ఎవరు ?-జానపద విజ్ఞాసం-వర్గీకరణం- 

ఉత్పతి + వికొనం--జానపద నిజానం వల (పయోజనాలు-- 
అలానే వాల (ap) 

విద్వాంసుల కృషి 

1 ఆం (ధలు 2242 

ఆం(ధ జానపదులు-ఆం ధ్ర(పదేళ్ -నై సర్గిక స్వరూపం. 

జానపద వృత్తి గాయకులు 

1 మౌఖిక జానపద విజ్ఞానం 43-297 

[| జానపద కవిత్వం 44115, 

గేయం --లక్షణాదులు-పనిపాటలు-పారమార్షిక గేయాలు - 

బాంధవ్య గి తాలు-పిల్లల పాటలు-వేడుక పాటలు-వలపు 

పాటలు--హాన్య గతాలు కన్నీటి పాటలు--ఇరుగు పొరుగు 

గేయాలు -- కథా గేయాలు-లక్షణాదులు--చరి (తకందని కథా 
గేయాల చరి(త- పౌరాణి కగేయూలు- వీరగాథలు .సాంఘికాలు- 

అద్భుతరస గేయాలు-కథాంశాలు-ఇతరభాషల్లో విశేషాలు. 

శ గద్య కథనాలు కే [రం [21. 

పురాణాలు--లక్షణాలు--విభజన--పుట్టుక, వికాసం యా తెలుగు 

పురాకకొలు -- అధ్యయనం 

దంల వలల ల దరి హ్యలంసందారిఐతిహ్యాలు- 

(పసారం, అధ్యయనం 

జానపద కథలు -- లక్షణాదులు - మూలాంశం, మాదిరి, 

పుట్టుక, వికాసం -- కథల వర్గీకరణ, తెలుగు కథలు--కథల 

అధ్యయనం. - విద్వాంసుల కృషి. 



l 

ta 

యాగా 

సామెతలు L72—195 

లక్షణాదులు = ఉత్పతి -విభజన--అధ్యయనం = తరతరాల 

తెలుగు సామెతలు -- తెలుగు సామెతల సమీక్ష ఇరుగు 

పొరుగు సామెతలు 

పొడుపు కథలు 190.11 

లక్షణాలు - పుట్టుపూర్వోత రాలు లా విభజన--వై శిష్ట్యం లా 

అధ్యయనం 

జానపద భాష 2 [7-287 

తెలుగు భాష పృట్టుపూర్వోత్తరాలు-మాండలికాలు-జాన పద 

భాష స్వరూపం జం అన్య దేశ్యాలు - కృతక (ప్రామాణిక 

రూపాలు--జానపద నీరుక్తులు-- అలంకారాలు-- ఆధ్యయనం 

సాంమికాచారాలు 288-862 

పుట్టిన నాటినుంచి గి వరకు 241855 

జననం -- పెద్దమనిషి == నివాహాం -- మరణం 

జొనపదుల నమ్మకాలు 256_27 

నమ్మ కాల పుట్టు క-విభ జన-అ ధ్యయనం--నమ్మ కాలు కొన్ని 

దేవతలు-ముతం-మం త్రతం తాలు 275-294 

మున్నుడి-ఆం (ధుల మత౦--దేవతలు--మం (త్ర తం (తాలు - 

ఆరాధనలో అనేక విధాలు - జానపద దేవతలు - కులదేవతా 

పద్దతి వీరారాధన - మం(తం, తంత్రం 

పండుగలు-నోములు-ఉత్సవాలు-జాతరలు 295-323 

పండుగలు- తెలుగువారి పండుగలు -- నోములు, (వతాలు-- 

: ఉత్సవాలు, జాతరలు 

_జొనపద వె ద్యం 924.848 
దా 

- స్వరూపం-పుట్టుక, వికాసం-లాభాలు, నష్టాలు-వర్లీ కరణ-- 

మంత్ర తంత్రాలు - అన్ని వ్యాధులకు "పెరట్లోనే మందులు, . 
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స్ట 941-302 
ఆటలు  వినొదాలు 

9 

ఆటలస్వరూపం-తరతరాలుగా అటలు-తెలుగు సాహిత్యంలో 

§ అనా! 

గ 
మై 

అ జల ః వర్గీకరణ _ ఆంధ్రుల ఆటలు కొన్ని-పరిశీలన-పరిశోధన 
fm 

వను సంస్కృతి 863-439 

l ఆహార పానీయాలు 864.870 

వర్గీకరణ -౪౦ (ధుల ఆహారపానీయాలు-శా సనాల్లో, కావ్యాల్లో 

శి దుస్తులు -ఆభరణాలు 8719-888 

వేషభూషణాలు-జానపద సాహిత్యంలో - ఆదివాసులు _ 

చరిత్ర పుటల్లో - దేశదేశాల్లో 

కి చిత్రకళ-శిల్పం-చేతి సనులు-గృహనిర్మాణం 899-425 

చిత్రకళ పుట్టుపూర్వోత్త రాలు-ఆం ధుల చి తకళ-జానపద 

చి తకళ-శిల్చం = చేతి పనులు -- చరిత పూర్వయుగాల్లో 

వస్తు సంన్కృతి - దేశ దేశాల్లో - చేతి పనులు 

4 జానపదుల ఇవ వాకిళ్ళు oo 427484 

జానపద వాస్తువు - స్వరూ పస్వభావాలు - విభజన 

న జానపద వస్తు (పదర్శనాలయాలు 485-489 

జానపద కళలు 440-501 

1 జానపద సంగీతం 442452 

స్వరూప స్వభావాలు = ఉత్పతి = విభజన = వైశిష్ట్యం ల 

ఆధ్యయనం 

2 జానపద నృత్యం 45 4-450) 

చరిత్ర, జానపద నృత్యస్వరూపం , రూపాలు 

8 జానపద రూపకం 460-409 
స్వరూపం, ఆవిర్భావం, విభజన మొ1వి 

4 ఆం (ధుల జానపద కళలు _ చరిత 483500 

సేకరణ = పరిశోధన పద్దతులు 607-522 
ఉపసంహారం 529 

(గ్రంథనూచి 524-692 
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డో 

ఆ౦(ధుఐ జాన పద విజ్ఞానమం పే ఆం(ధుల జానపన సంస్కృతి. జాన 

పవ విజ్ఞానం (50% 10:9, జానపద నంస్కృతి (Fk cuiture), జాన 

పవ జీవనం (౯౨|| 119) వేరు కాదు. జానపన _ విజ్ఞానమంకే కేవలం 
మొఖికంగా ఒక తరంనుంచి మరొక తరానికి, _నంక్రమించే _వా్నాగూప 

సాహిత్యమనే సంకుచిత దృష్టిని పోగొట్టాలని నేడు అమెరికాలో జానపవజ్రీవన 

మనే పదాన్ని కొందరు విద్వాంసులు వాడుతున్నారు. మానవ. జీవిక: మంత 

వి సృతమైన పరిధి జానపద విజ్ఞానాని కున్నకని చెప్పడమే వారి ఆశోయం. 

శానపద విజ్ఞానం సంస్కృతిలో ఒక భాగం, సంస్కృతిని నాగరి 

కతకు పర్యాయపదంగా కొందరు వాడుతారు కాని అది స3కాదు.. ఆదిమాన 

పుని కాలంనుంచి, నేటి నాగరిక మానవుని వరకు ఆయాకా లాల్లో మనిషి తన 

అభ్యున్నతి కోసం చేసిన కృషి "సంస్కృతి". అంటే మానవకృతి 

సంస్కృతి అన్నమాట. ఈ సంస్కృతిలో జానపదుల జీవనానికి సంబంధిం 

చిన గేయాలు, కథలు, సామెతలు, భాష, నమ్మకాలు, దుస్తులు, ఆటలు, 

వంట, వైద్యం, కళలు మొదలై నవన్నీ జానపద విజ్ఞానంలో భాగాలే. 

- జానపద విజ్ఞానం అత్యంత _పాచినకాలానికి సంబంధించిన సాం|ప్ర 

దాయిక జ్ఞానమఏ. మో విధంగా చెప్పాలంటే అది సజీవ శిలాజం(living. 

fassi) వంటిదని కొందరు ఆభి పాయ పడ్డారు. జానపద విజ్ఞానం గతకాలా 

నికి (పకిధ్వని మాత్రమే కాదు. వ ర్రమానం లోని శ 'క్రివంతమైన గొంతుక 

అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. 1 వల్లెబూళ్ళన్నీ పట్టణాలుగా 

మారితే జానపద విజ్ఞానం నామరూపాలు లేకుండా పోతుందను కోడం 

కూడా సరికాదు. గ్రామీణులు, విద్యావిహీనులు మాత్రమే జానపదులని,. వారికి 

సంబంధించినదే జాసపద విజానమని 18 వ శతాబ్దికి చెందిన జానపదవిద్వాం 
సులు భావించేవారు. నేడు నగర సందింధమైన జానపద విజ్ఞానాన్ని 

గురించిన అధ్యయనం కూడా సాగుతున్నది. - 
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జానపద విజ్ఞానం ఒక (పత్యేక అధ్యయన విభాగమై నిశ్వవిద్యాలయా 

లలో కూడా (ప్రవేశించింది. అందువల్ల జానపదులంటే ఎవరు, జానపద 

విజ్ఞానం పుట్టుపుర్వో త్తరాలేమిటి, దీని అధ్యయనం చెయ్యాలంటే ఏయే పద్ద 

తుల్ని అనుసరించాలి, దీన్ని వర్గీకరించడమెలా-అనేవిషయాల్ని పరిశీలించాల్సి 

వుంది, 

_ జానపద విజ్ఞాన అధ్యయనంలో శాస్త్రీయ దృష్టి అవసరమనే విష 
యాన్ని సృష్టం చేయడానికి, ఈ కేతంలో ఇటీవల జరుగుతున్న కృషిని పం 

చయం చేసి ఆంధుల శానపద విజ్ఞానాన్ని సమ్మగంగా అధ్యయనం 

చేసేందుకు తగిన శాస్త్రీయ అవగాహనను ఏర్పరచడానికి ఈ (ప్రవేశికను 

రాయడం జరిగిం క, - 

చానపములంటే ఎవరు ? 

ఒకప్పుడు జానపద సాహిత్యమం'కే కేవలం పల్లెవదాలు మాత్రమే, 
జాసపద విజ్ఞానాన్ని కూడా కొందరు జానపద వాజ్యయానికి పర్యాయపదంగా 
వాడడం జరిగింది. జానపద విజ్ఞానాన్ని ఇంగ్లీమలోని “ఫోక్లోర్*కు సమా 

నార్ధకంగా తెలుగులో మనం వాడు తున్నాం. “సోకాలోర్* అనే పదాన్ని డబ్ల్యు, 

జె. థాంస్ (W. ఆ. Thoms) 1846 లో రూపొందించాడు, “ది అథనీయం' 

అనే ప్యతికకు రాసిన ఒక వుత్తరంలో థాంస్ “ఫోక్లోర్? - అనే 

పదాన్ని సూచిస్తూ దాని అర్థాన్ని కూడా కొంతవరకు వివరించాడు. జాన 
పధులకు చెందిన ఆచారాలు, నమ్మకాలు, కథాగేయాలు, సామెతలు మొదలై న 

విజ్ఞానమే 'ఫోక్లోర్ = అని థాంస్ వచించాడు. 

జానపదులకు సంబంధించినదే “ఫోక్లోర్* అని చెప్పడం సులభమే. 

:19 న శతాబ్దిలో “ఫోక్ *ను నిర్వచించిన. విద్వాంసులు జానపదులం పే విద్యా 
-విహీనులై న కర్షక జనులని, (గ్రామీణులని అభిప్రాయ పడ్డారు. సంస్కృతిలో 
మూడు దళలున్నాయని మానవ శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. అరణ్య జీవన 
స్థితి, అనాగరిక స్థితి, నాగరిక స్థికి ఆనే ఈ మూడు దశలలో జానపదులుఅనాగ 

రిక స్థితికి చెందిన వారని అభ్నిపాయపడేవారు. అంటే జానపదులు అటు ఆటవి 
కులూ కాదు, ఇటు నాగరికులూ కాదు. పల్లెటూళ్ళలో నివసించే వారన్నమాట. 
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జనపద మంే ఒకప్పుడు "దవలం౦ “పల్లెటూరు” అనే అర్థం వుండి 

వుండవచ్చు. నేడు 'ఫోక్* అనే పదానికి సమానార్థకంగా మనం వడుతున్న 

జాసపదుల్ని గామీణులనే పరిమితార్గంలో ఊహించడం సబబుకాదు. అయితే 

జానపదు లంటే ఎవరు? 

(పసిర్ధ జానపద విద్వాంసుడై న అలన్ డండెస్ (ప్రకారం జానపదు 
లం పే ఏదై నా ఒక్క విషయంలో నై నా భావసామ్య ౦ కలిగిన జనసముదాయం 

వీరు ఒక. భాషకు సంబంధించిన వారు కావచ్చు. ఒ3 (మడళంలో నివసిస్తున్న, 

వారు కావచ్చు, ఒక (ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నవాడు కావచ్చు. ఒకే జాతికి, 

మతానికి, వృత్తికి సంబంధించిన వారు కావచ్చు." అయితే ఈ జననము 

దాయం తమదే అని చెప్పుకో గల్గిన కొన్ని సంప్రదాయాలను కలిగి వుండాలి. 

జన సముదాయం అన్నప్పుడు 'ఫోకొ* అనిపించుకోవా లంటే కనీసం ఇద్ద 

చైనా వుండాలని తేలింది. అయితే మామూలుగా జానపద సముదాయంలో 

ఎక్కువమంది వ్యక్తులుంటారు. ఈ విధంగా జానపదుల్ని నిర్వచించడం వల్ల 

'ఫోక్* అన్నదానికి అర్ధం ఒక కుటుంబమైనా కావచ్చు, ఒక డెళ మైనా 

కావచ్చు. “మాయింటి జానపదవిజ్ఞానం' ఆనడం ఎంత ఆర్థవంత మో “భార 

తీయ జానపద విజ్ఞానం, అనడమూ అంతే అర్ధవంతమే. ఒక కుటుంబం 

లోని పద్ధతులు, నమ్మకాలు, వారి ఇంటిపేరును గురించిన కథాకమామిషూ 

మొదలై నవి ఇంటింటి జానపద విజ్ఞానమైతే, భారతీయుల సంపదాయాలు, 

ఆచారాలు, నమ్మకాలు, పండుగలు మొదలై నవి భారతీయ జానపద విజ్ఞాన 

మని పించుకుంటాయి అందువల్ల “ఆంధుల జానపద విజ్ఞానం? అనడం 

వ్ల ఆం (ధులందరికీ (ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి పస్తందచసి, వ్ ళ్ళవే ఆయిన 

కొన్ని సంప్రదాయాలు, నమ్మకాలు, ఆచారాలు, అభిరుచులు, సాహిత్య 

రూపాలు, కళలు వున్నాయని అర్థం. జానపదులను పెన చెప్పిన ఆధునిక 

దృక్పథంతో నిర్వచి సే సమానసం(పదాయాలు కలిగినఆటవికులై నా, గిరిజను 

లైనా, (గౌమీణులై నా, నగరవాసులై నా జానపదులే అపుతాంని చెప్పవచ్చు. 

అందువల్లనే భారతీయులు, ఆం భ్రులు, స్త్రీలు, పిల్లలు, పిద్యార్థులు, గిరిజనులు 

మొదలైన వివిధ జన సముదాయాలకు సంబంధించిన జానపద విజ్ఞానాన్ని 

(పత్యేకంగా పేర్కొనే అవకాశం పుండి. 
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జానపద విజానం : 
య స 

జానపద విజ్ఞానం సంస్కృతిలోని, జీవితంలోని అన్నివిషయాల్లనూ 
తనలో ఇముడ్చుకోగలిగినంత విశాలమైంది కావడం చేత దాన్ని నిర్వచించడం 

- చాలా కష్టంతో కూడు కున్న పని. అందువల్లనే అలన్ డండెస్ ఒక పట్టీ రాసి 
“దానిలో "వుండేవే జానపద విజ్ఞై దానం? అని చెప్పి వూరుకున్నాడు (డండెస్ 

1985). జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన నిర్వచనాలలో (బ్రున్ వాండ్ 

చెప్పింది అత్యంత సమంజసంగా కన్పిస్తుంది 'ఫోకొలోర్ *లో చేరదగ్గవి 

“those materials in culture that circulate traditionally among 

members of any group in different versions, whether in oral 

— formor by means of customary example'"e అని ఈనిర్వచనంచెప్పుంది. క, 

సర్వచనాన్ని పరిశీలి సే జానపద విజ్ఞానాన్ని జానపచేతం మైన వాటి 

నుంచి వేద చేయడం" ఎలాగన్నది బి బోధపడుతుంది. l.స 
Mf 

౦స్కృతికి సంబం 

ధించిన విషయాలు బ్ ప్ర జనసముదాయంలోనై నా ొ సాంప్రదాయికంగా (ప్రసార 

మయ్యేవి 8. వివిధ రూపాంతరాలు కలవి 4. మౌఖికంగా. గాని, మరోవిధంగా 

. గాని. ఒకతరంనుంచి మరోతరానికి సం|క్రమించేవి చానసద విజ్ఞానంలో చేరు 

తాయని చెప్పవచ్చు. 

వర్లికరణం : 

ఏ శాస్త్రాన్నయి నా అధ్యయనం చెయ్యాలం యే దాన్ని విశ్లేషించి వర్తీక 

రెంచాలి, జానపద విజ్ఞానం స్వరూప స్వభావాలను బాగా 0 

లంకే, శః అద్యయన వి; షయంలోని వివిన ot 

ty 

- విభాగాలను. సూక్ష్మంగా పరిశీ 

లించాల్సి వుంది. జానపద విజ్ఞానంలో ముఖ్యంగా శా శాబ్టిక 'జానేపద విజ్ఞానం 

(Verbal folklore), శాబ్ది కేతర జానపద వి జ్ఞానం (Non-verbal folklore) 

అనే రెండు విభాగాలున్నాయి. మౌఖికంగా, శోబ్బరూపంలో 'వలువచేది మొదటి 

విభాగానికి చెందినదై తే,. తదితం మైన నమ్మకాలు, ఆచారాలు, దుస్తులు, అలం 
' కారాలు, (ప్రదర్శన కళలు మొదలై నవి రెండవ విభాగానికి చెందుతాయి, 

స రిచర్డ్ ఎం. డార్నన్ (Richard M. Dorson) జానేవద విజ్ఞానాన్ని 

స్టూలంగా నాలుగు శీర్షికల కింద. విభజించాడు (డార్సన్ ! 972). 1. మౌఖిక 



ఆ౦(ధుల జానపద విజ్ఞానం ల్ 

జానపద విజ్ఞానం (0:8! foik'ore ) జానవవగేయాలు, కథాగేయాలు. జాన 
పద పురాణాలు, ఐతిహ్యాలు, గద్యకథలు, సామెతలు, పొడుపు కథలు, మాండలి 
కౌలు, నుడికారాలు, తిట్లు, ఒ'స్లు మొదలై నవ నన్నీ ఈ విభాగంలోనివే. శ 
సాంఘిక జానవదావారాలు (300 al folk customs) ; పుట్టుక, వివాహం 
మరణం మున్నగు వానికి చెందిన ఆచారాలు, కుటుంబం, సంబంధ-బాంధ 
వ్యాలు, పండుగలు, వినోదాలు, ఆటలు, జానపదవై వైద్యం, మతం, నమ్మకాలు 
మొదలై. నవి ఈ విభాగంలో చేరుతాయి. 8. వస్తు సంస్కృతి (Mmiterna! 
cultu-e “) ; భౌతిక జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు ఈ విభాగంలో 
చేరుతాయి. కళారూపాలుకూడా వస్తురూపంలో వుంచే ఈ విభాగంలోనే స్థాన 
పొందుతాయి. చి తకళ, శిల్బ, వాస్తుకళ , వివిధ వృత్తుల పరికరాలు దుస్తులు, 

“అలంకరణ, ఆభరణాలు, ఆహార సామి, పూజాసామ్నగి, శిలావి[గహో 

"దారు విగహోలు మొదలై. న వాటిని ఈ విభాగంలో పరిశీలించడం జరు“ తుంది. 
4 జానపద కళలు (Folk arts): : సంగీతం, నృత్యం, అభినయం వుండే 

పదర్శన కళలన్నీ కః విభాగంలో చేరుతాయి. గాత సంగీతం, వాద్య 
న్ 

సంగత౦, తొ లుబొమ్మ లాఎలు, యకేగాన౨, వీధి భాగోతం కోలాటం, పగటి 

వెషాలు, బహురూవులు, గారడి విద్యలు మొదలై నవి ఈ విభాగంలో 

చేరుతాయి 

డార,న్ చేసిన పె విభజన భ్రూలమైనదై నా శాస్త్రీయం వుంది, 

సంజ్ఞలు, భంగిమలు మొదలై నవాటిని ఎక్కడ చేర్చాలన్నది ఒక సమస్య 
మన్నించే కవిత్వం వాగూప కళగా పరిగణించబడింది జానపద 0 

రాలిన శి శిల్పం, చఇ(తకళ మొదలై నవి వస్తు సం స్మృతిలో చరాయి. కళలో చే ఇ 
లి రీ | 

ఏవి ఏమెనా వానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన స్థూల వర్గకరణాలలో డార్బన్ 
చ. . 

ఎక వూ. మ్ pe 7 వర్గీకరణమే ఆత్యు త్త త్రమమెనది. దన్నే కొన్ని మార్చులతో స్వీకరించి (పకృృత 

(గంథంలో అనుసరించడం జరిగింది. 

జానపద విడానాని( సమ(గంగా అధ్యయనం చసేటహప్పుడు సూతా తీ 
| “ bsg చు జ్ 

సూక్ష్మమైన అంశాల్ని కూడా సరిశీలెంచాలి. ఇలాంటి పరిశీలనకు ఆర్ ఎస్. 

బాగ్స్ ‘R.S. 82005) విభజన వుపమాగిసుండి చాగ్ విభజన ్ 
> జూ సా ఆలే లీ 
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(గంథాలయాల్లో మనంచూ సేప్ప స్తకాల విభజవవంటిది. జానపద విజ్ఞానంలో ని 

ముఖ్యవిభాగాలను బాగ్స్ ఇంగ్లీషులోని పెద్ద అక్షరాలతో సూచించాడు, వాటిని 
గణాలు (806058) ఆన్నాడు. జానపదవిజ్ఞానంలోని (ప్ర (పథాన గణాలీ (కిందివి : 

A, సామాన్య జానపద విజ్ఞానం (General Folklore} 

5. గద్య కథనం (Prose Narrative}; 

C కథాగేయం (581186) గేయం, (50౧5) , నృత్యం (0౭౧౦9) ఆట 
(Game), సంగీతం (Music), గద్య Verse) 

D. నాటకం (Drama) 

F ఆచారం (Custon). sy So(Festival) 

6G. భూగోళం (Geography) 

L. భాష (language) 

M. కళ (Arn), చేతివనులు (067865), వాస్తువు (Arch'testu:re) 

N. ఆహారం (F౦౦0) ,సాసీయము (Drink? 

P. నమ్మకం (Belief) 

5 వాక్కు. (508600) 

. || సా మెత( Proverb) 

WwW. పొడు పుకథ (Riddle) 

ది గణాలలో ఒక్ కొక్క దాన్ని బొగ్స్స్ క కోన్ని ౩ వ సర్గాలు (Categories)గ 
ఏభజించాడు, ఉదాహరణకు గద్యాఖ్యానాలుగల దె గణంలో మూడు వర్ణా 
లున్నాయి. అవి 8 200 'పృురాణం, 8 400ఐకతిహా కాం, 5 00 కథ అ అన్నవి. ఈ 
వర్షాలను బాగ్స్ వందల్లో చెప్పాడు ( 2200, 5 4/0, 8600 మొ॥వి) 
ఒకొ-_క్క-వర్గంలోను కొన్నిమాదెరులుంటాయి, ఈ మాదిరలు(0/06క) పదుల్లో 
పుంటాయి. ఉదాహరణకు రి 2[[ప్పరాణ౦-ఈ ఆనే వర్ణంలో B 220,B 280, 

గ్రాక్క వర్ణ లోను కొొన్ని(పక్రియలు 

ఏభాగౌలు Divisions) 

B 240 మొదలై న మాదిర్లుంటాయి. ఒకో 

Al వుంటాయి" ఈః 

విభజనను ఏదెనా ఒక వదాహలంజ చ్ కో స్పష్టంచే చేయవచ్చు. ' “అ 21 అన్నది 

ఇలా వివరిం? వచ్చు, * 
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- (గణం) = కదాగేయం, పాట, నృత్యం మొనలయినవాటిని సూచిస్తుంది. 
౪ 300 (వర్గం) = జానపద గేయాలను సూచిసుంది. 
€ 320 (మాదిరి = రసగీతాలను సూచిసుంది. c 

. Poo) 

524 (పక్రియ) = సంతోషగీతం 
తో 

యై వర్షీకరణం వల్ల. ముఖ్యంగా రెండు (పయోజనాలున్నాయి. (పపం 

చంలో ఏ మూలకు సంబంధించిన జానపద విషయమైనా సరే ఒక 
నిర్దిష్ట సంకేతాన్ని వుంచుకొని (C 24 లాగా) దాని తులనాత్మకంగా పరిశీ 

లించడానికి వీలవుతుంది. రెండవ (ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇటువంటి సూత 

విభజన వల్లి జానపద విజ్ఞానంలో ఏయే అంశాలు వపాయన్నది తెలిసి దాని 
స్వరూపం మనకు బోధపడుతుంది. 

నేడు అన్ని శాసాల. అధ్యయనం బహుముఖంగా సాగుతున్నది. 
| అజయ 

దినదినానికి విద్వాంసులు (పతి శాస్త్రంలోని లోతుల్ని తరచి చూస్తున్నారు. 
కంప్యూటర్ వంటి ఆధునిక ఉపకరణాలను ఉపయోగించుకునేంత వరకు అనేక 
శాసాల అధ్యయనం ఎదిగింది. తమ విభజనల్లో బాగ్స్ వంటివారు ఇలాంటి 
నూతన శాస్త్రియ విధానాలను ద్యష్టిల్" వుంచుకున్నారు. 

డానికి ఒ కక్క. సంఖ్యన సంకతంగా నిరయించి, పాటలలె కన్పించే 

ముఖ్యమెనవె దృళ్యాత్మక గుణాలను (6560౧0౧౪౮6 features} పట్టి చేసి విశే 

షణ చేయవచ్చు. ఇలాంటి అధ్యయనాన్ని గూర్చిన కొన్ని వివరాలను కెలుగు- 

కన్నడ జానపద గేయాలలో చూడవచు. (సుందరం 1875; £79). 

అ ' 

తాలు, విధానాలు జానపద విజానం ఏ విదంగా ఉత థా 
(EN 

అర్థం చేనుకోడానికి ఉపకరిసాయి. ఈ సిద్దాంతాలు ముఖ్యంగా మూడు (పళ 
స్త న ను! . ' 
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| డు 

అకు సమాధానం చెప్పడానికి (ప్రయత్నిసాయి. అవి 1. జానపద విజ్ఞానం 

ఎప్పుడు పుట్టింది 2. ఎక్కడ పుట్టింది. 8. ఎందుకు, ఏ విధంగా పుట్టింది ? 

అన్నవి. జానపద విజ్ఞానానికి ఉత్పత్తికి సంబంధించినంతరకు రెండు. 

ముఖ్య గుణాలున్నాయి, వాటిలో మొదటిది బహు ప్రదేశ. అ స్పిత్వం 

(Multiple 2౫1 1516౧06) రెండవది వివేక రా హిత్యాం (1211 10౧౭! vy). 

జానపద విజ్ఞానం బహు (పదేళ అస్తిత్వం కలది. లాలిపాట ఆంధ్రదేశం 

ర హావంగి, కర్నాటకం లోనూ వుంది, ఆ ఫికాలో ఆమెరికాలోనూ పుర సే" 

క్లే వివిధ Et కియలు వివిధ (ప్రదేశాలలో కన్చిస్తాయి. 

pen అ స్తిత్వమనే గుణాన్ని వివ చడానికి. "శెండు మార్గా 

లున్నాయి, ఏకోత్సత్తి వాదం (09999065 3 1. బహుళోత్స క్తి త్తివావం 

(Poiygenss.s )అన్నవే అవి రండు. ఈ వాదాలు జానపద విజ్ఞానాని శే 

క సంస్థకి అధ్యయనానికి, మానవ శాస్త్ర అధ్యయ నానికి కూడా అన్వ 

యిసాయి, గేయం, కథ, నమ్మకాలు మొదలై నఏ ఒక నంలో పట్టే మిగి 

లిన (పదెశాలకు వ్యాపినాయని న్ వాదం చెప్పంది. (నపంచ౦లో 

దానికి కావజం౦ మనిషిలోని మూలభూతంగా వుండే మానసి 

దానికి మరొక డానికి నేరుగా వుండే సంబంధం కాదని బబ 

చెప్పంది. ఈనాడు పెక్కు_మందివిద్వాంనుల సమ్మతిని పొందింది ఏకోత 

వాదమే గాని, బహుకోత్చ త్తివాదం కాదు. 

.... ఏకోత్చత్తి వాదాన్ని సమర్ధించే వాటిలో చార్మినక భౌగోళిక సిద్ధాంతం 

ఒకటి. దీనికే ఫిన్నిష్ విధానం అనే సపేరుం3. వీన్ని ప్రతిపాదించిన వారు 
em EN జాకీ = ; శ న్ స! జా న జా | ల (a క్ని జూలియస్ (క్రోహ్నో (Ju uskorny, s3|క¥హ (Kaerie kro! గ్ర 

వందలకొద్దీ పాఠాలలో అనేక (ప్రదేశాలల్ కనిపించ. జానపద కథిలను పంకీ 

వించి మూల ల|పతిని కనుకో గ్రాడానికి- ప్రయత్నం చేయడం ఈ విధానంలో 

అద ఖం నారి న భ్ - ల [ఎ దంరంగిదర p>” ముఖ్యం. చ రి(త్రక పృనరి్యిర్యాణ సిద్దాంతం (h slor:Ccai-reccns* U7 0. 

81) కూడా కానేపద విషయాల చరిత్రను తెలుసుకోడానికి సహాయపడు 
' భా 

చుటు. 
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"ధార్మిక కర్మకాండలే జానపద విజ్ఞానానికి మూలమనే అభి ప్రాయం 
ఒకటుంది. దీన్ని ఆచరణాత్మక సిద్ధాంతం (ritualistic theory ) అంటారు. 
జానపద పృ్పరాణాలు, పండుగలు మొదలైన వాటిని నిశితంగా పరిశీలి పై 
ప్రాచీనకాలం నాటి ఏదో ఒక కర్మకాండను వాటిల్లోంచి పునర్ని. గ్రంచవచ్చునని 
ఈ సిద్దాంతం చె పుంది. కౌని జానపన సంబంధమైన నమ్మకా లు మొదలై. న 
వొటి ఆధారంతో మత సంబంధమైన ఆచరణలు నిర్మాణమవుతాయని , ఆందు 
వలి ఆచం ఆలే చానవపచద విజ్ఞానానికి మూలమనడం సమంజసంకా దని కొంద 

_ ళంటారు.* 

జానపద గేయాలు మొ॥వి ఎందుకు పుట్టాయి, ఎలా పుట్టాయి అన్న 
(పళ్నలకు, సమాధానం తెలుసుకోడానికి. స్వప్నమూల సిద్దాంతం, మనో విశే 
షణ (Psycho-analysisy ఉపయోగిస్తాయి. కథలు మొదలైన. జానపద 
ప క్రియలలో మనం చూచే. ఆనేక నంఘటనలకు కలలే కారణమని కొందరి 
అవి పాయం. స్వప్నాలను మన _స్రత్వళాస్త్ర సపరంగా'. విశ్లేషిం చినప్పుడు జాన 

పద విజ్ఞానం అర్థ వివరణ సాధ్యమవుతుందని _ వీరు భావిస్తారు. లై న్నర్ 
(Ludwig L.2181n81) మున్నగువారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. 

. జానపద విజ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి, పరంగా చూచినప్పుడు బహు ప్రజేః 

అ స్తిత్వం, వివేక రాహిత్యం అనే రెండు గుణాలు ముఖ్యమైనవని ఇంతకు _. 

యుందు చెప్పబడింది. బహు ప్రదేశ అ. స్టిత్వాన్ని ఏకోత్స త్తి తివాదం౦, బహుళో ." 

తృ త్తి త్రి వాదం వివరిస్తాయి. వివేక రాహిత్యాన్ని మనోవి శ్లేషణ సిద్దాంతం వివ 

రిస్తుంది. కథలు మొ కలై. న వాటిలో శిష్ట సాహిత్యంలోని క్రమంగాని, సర్వాంగ 

సుందరమైన కూర్చుగాని కనిపించవు జానపద విజ్ఞానంలోని వివేక రాహి 
త్యాన్న గురించి తెలునుకో వాలం కే మనోవిశ్లేషణను ఆ(శ్రోయించాలి. 

మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతానికి మూల పేరణ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ నుంచి mr 

లభించింది. కోరికలను అణచివుంచితే అవి కలలు రావడానికి కారణ మవుతా 

యని (ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయ వడ్జాడు. మానవునిలోని చేతన, నుప్త్పచేతన, 
ఆచేతన స్టికులను (ఫాయిడ్ విశ్లేషించి చూపాడు. జానపద విజ్ఞానం సామూ 

హక గు ప్పచేకన స్థిశిరో ఉర్భవిస్తుందని విద్వాంసులు అభిప్రాయపడ్డారు. 
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(పసిద్ద మనస్తత్వ కాస్త్రవే త్ర చమూంగ్ (పకిపాదించిన సామూహిక సుప్త 

చతన సిద్దాంతాన్ని మనం జానపద విజ్ఞానానికి కూడా అన్వయించపచ్చు 

జానపద విజ్ఞానం మానవుని సుప్తచేతన స్థితిలో వెలువడుతుందన్నది 

ఒక అభిప్రాయం అయితే, దీనికి పోషకంగా ఈ విజ్ఞానం సామూహిళ సు 
చేతనలో ఉద్భవిస్తుందని విద్వాంసులు చెప్తారు. జానపద విశ్రానంలో చా 

" 3 
భాగం సమష్టి సృషెగాని వ్యష్షి కాదు. ఒకవేళ సామెకలాంటి ఏ ఒక 

లు లు లబ. 

ద్ర క్రియలో వ్యషైిసృష్టగా మొదలై నా అవి జానపద సామెతలు కావాలంటే 

సామూహిక పునఃసృష్టి తప్పదు. (ప్రాచిన కా "లంలో మానవులే చేసినా 

సామూహికంగానే చేసేవారు. ఒక వేళ ఏదైనా వ్యక్తి కనోటిగుం ౩ వెలువడినా 

అది సామాజిక. స్పృహతో కూడి వుండేది. హడ్సన్ సాహిత్యాన్ని గురించి 

చెప్పిన మాటలు జానపద విజ్ఞానానికంతటికీ. వ రించేషే; “సాహిత్యావిర్భావ 
డ్ అట 

కాలం గురించిన పరిశోధనల వల్ల కవిత్ళం ఒకవ్య క్తికి సంబందించిన భావ 

జక క్రీకరణ వల్ల వెలువడళేదని, ఒక సమూహానికి లేక గుంపుకు సంబంధిం 

చినదనడం సమంజసము సి చెప్పవ చ్చు"? _(హడ్బ్చన్ . 97). 

పై సిద్దాంతాలు, అభిప్రాయాలు శాసపద విజ్ఞానం పుట్టుకను గురించి 

లుసుకోడానికి అనేక విధాల దోహదం చేసాయి. పై వివరణ సారాంశాన్ని, 

ఇలా చెప్పవచ్చు. జానపద విజ్ఞానం ఒక్క (పదేశానికి పరిమితమయింనికాదు., 

ఆది బహుపదేశ ఆ స్తిత్వం కలది. దేని మరొక గుణం వివేకరాహిత్యం: 
నానపద విజ్ఞానం ఏ కాలంలో పుట్టింది, ఏ (ప్రదేశంలో పృట్లింది, ఎందుకు 

పుట్టిందన్న విషయాలను తెలుసుకోడానికి కొన్ని సిద్దాంతాలు, విధానాలు సహాయ 
పడాయి. మొత్తంమీవ జానపద విజ్ఞానం న్యష్టిసృష్టికాదు, సమష్టి సృష్టి 

{9 at fy లి గ ర ఈ fr ఓ pe 8 జే (1 

సుకోవనలసి ఉంటుంది, య. (ప్రదేశం 

స వెళ్ళే జానపద (పశ్రియలను గురించి 
తెలుసుకో వాలం చే ఆయా (వదేశాల చరి[త, సంస్కృతి మొదలై. నవాటిని 

గురించిన అవగాహన ఆవసరం. దీన్ని ఒక సుదాహరణతో స్పష్టం చేయవళ్చు. 



ఆం(ధు జానపద విజ్ఞానం 11 

బాలనాగమ్మ, సారంగధర వంటి కథాగేయాలు . తెలుగుదేశంలో ఎంత 
(ప్రచారంలో వున్నాయో, కన్నడదేశంలోనూ అంతే (పచారం పొంది వున్నాయి. 
ఇలాంటి సమాన కథాంశాలున్న గేయకథలు ఆం UU కర్నాటకా లలో స్వతం (తంగా 
ఉద్భవించాయనిచె పే ప్పస్తే ఏ చీక్కూ_బేదు. బహుళోత్ప త్రి తి వాదాన్నినమర్థిం చేవారు 
ఈ' విధంగానే చెప్పి చేతులు కడుక్కు_ంటారు. కాని అదిసరికాదు. కర్నాటకం 
లోని వృత్తి తిగాయకులలో . హెళవరు (తెలుగు పిచ్చుకుం ట్లు) మొదలై నవారు. 
కన్నడ కథాగేయాలను, గానంచె సారు వీరి మాతృభాష తెలుగు. కన్ని తరాల 

ముందు వీరు తెలుగు దేశం నుంచి వలన వచ్చి కన్నడదేళ 0౦లో స్థిరపడ్డారు. 
వీరితో బా-పే కొన్ని. కథాగేయాలు. కన్నడ దేశంలో (ప్రవేశించాయి- చరితను 

సంస్క తిని తరచిచూచుకుంటూ పోతే ఇలాంటి విశేషాలు బయల్బిడతాయి.. 

మరి బాలనాగమ్మ, సారంగధరవం౦టి కథలు మరారఠీడేశం నుంచి వచ్చాయ మె 
ననే విషయంకూడా పరిశీలించవలసి వుంది. ఎందుకం కే ఈ కథల్లోని కొన్ని 
పాత్రలు, కొన్ని సం, _వదాయాలు మరాఠీ సంప్రదాయానికి చెందినవి. జానపద 

విజ్ఞానంలోని (పతి_ష్మకియ ఉత్పత్తి వెనకా సుదే 

ఎ౦టుందన్న విషయాన్ని మరిచిపోరాదు 

మెన సం (పడాయం 
a యు 

జనజీవనంలో జానపద విజ్ఞానం వహించే పా పాత ఏమిటీ అన్నదికూడా 
వరిశీలింపదశగింది. జానపద విజ్ఞానాన్ని _పయోజనాత త్యక దృష్టితో చూళేవారు 
(పకార్యాత్మక సిద్దాంతం (functional tnesry ఏ అన్నదాన్ని (వళిపాదిం 
చారు. ఆమెరికాలోని సాంస్కృతిక మానవళశాస్త్రజ్ఞాలు ముఖ్యంగా అవిద్యా 
వంత సమాజాల్లోని సాంస్కృతిక విషయాల (ప్రయోజనం మీద ఎక్కువగా 

దృష్టిని సారించారు. సామాజిక సంస్థల bora జానపద విజ్ఞానం 
పాత 6 మిటనే విషయాన్ని గుచి కొందరు వరికోదించారు. " 

జుని పురాణళాస్తాన్ని (24%! Mythology) గుఠించి పరిశోధనలు 

జరిపిన బెనెడిక్స్ (RUtn Benedict) అవే విద్వాంసురాలు జానపద విజ్ఞానం 
అనేక సందరా ఇలలో సాంన్క గ్రాఫ్రకిక నియమావళిని కూడా ఉర్తింఘిస్తు 

అభిప్రాయపడింది (డార్భన్ 1972: 210). జానపద (ప్రక్రియల (పయోజ 

నాలను గురించి విస్తృతమైన ఆధ్యయనం చెసినవాడు విలియం బేన్మమ్ , 

ట్ 
ar 
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(William 62500౧). ఆయన అభి పాయం (పూరం జానపద (ప కియలు 

'పకార్యాత్మక సమాజం సృష్టించేవి కావటం వరి అవి సంచలనాత్య 

కంగా వుంటాయిగాని నిశ్చలంగా వుండవు, ఒకొక్క జానపద (పకి 

యకూ ఏదో ఒక నిర్దిష్ట (ప్రయోజనమూ, ఇంకా కొన్ని ఉప్యపయోజనాలు 

వుంటాయి" సామెతలు జానపద న్యాయస్థానాలలో తీర్పు చెప్పడానికి వుపయో 

గిసాయి. పొడువు కథలు బుద్ధికి పదును పెడ్తాయి. పనిపొటలు శ్రమను తగ్గిం 

చడానికి దోహదం చేసాయి. లాలిపదాలు, జోలపాటలు పసి£డ్డలసు నిద్ర: 

బుచ్చడానికి వుషమోగిసాయి. జానపదుల వండుగలు,' పుత్సవాలు, నమ్మకాలు, 

పలుకుబళ్ళు, సామెతలు, వైద్యం మొఎలై న వాటికి నిర్టిష్టమైస (ప్రయోజనా 

లున్నాయి, 

. ఇటీవలి జానపద సిద్ధాంతాలలో వై చారికాత్మక సిద్ధాంతం (1660100102, 
theory) ఒకటి ఒక విధంగా రాజకీయ సిద్ధాంతం. రాజకీయపరంగాజానపద 

విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోడం హిట్లర్ కాలంనుంచి మొదలయింది. సోవి 

యట్ రమ్యా కమ్యూనిజాన్ని _(పచారం చేయడానికి. జానపద విజ్ఞానం ఓక 

శరీ కివంత మైనసాధనమని (గ్రహించింది. సొకొలొర్ జ శానపదవిజ్ఞా న వాన్నిగురించే 

రాస్తూ అది పర్లి సంఘర్షణను (పతిబింబిస్తుందని, వర్ణ నంఘర్షణకది ఒక్ష 

ఆయుధమని వచించాడు (డార్సన్ 1972:17). తెలుగుదేశంలో కూడా అనేక 

వుద్యమాలలో జానపద (ప్రక్రియలు నిర్వహించిన మహ త్తరమైన పాత్రను 

మరువలేము. 

పెన ఉీర్కాన్నవికాక చానపద విజ్ఞానంవల్ల ముఖ్యంగా నాలుగు 

(ప్రయోజనాలు లభిసాయని చెప్పవచ్చు. 

జానపద విజ్ఞానం జానపదులకు ఉల్లాసాన్ని, అనందాన్ని క కలిగిస్తుంది. 

గేయాలు, కథాగేయాలు, కథలు మొదలైన సాహిత్య _ప_క్రియలు మన కెంతగా 

' హాయిని కలిగిపాయో వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. పనిపాటలు పనిలోని శ్రమను 
తగ్గించి వుల్లాసాన్ని కలిగిసాయన్నది అనుభవంలో వున్నదే. కథాగేయాలు. 

చెప్పేవారికి, వినేవారికి కూడా ఇంప్పగా వుంటాయి. " వీరగాథలు వంటివి 

(Heroic ballads) వినేవారికి సంతోషాన్ని, ఉడేకాన్నీ వూప్పను ఇస్తాయి. 

సండుగలు, వుత్సవాలు జనుల జీవితాన్ని సుఖమయం చేస్తాయి, సమాజంలోని. 
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సభ్యుల నడుమ సంపర్కాన్ని పెంపొందిస్తాయి. తద్వారా ఆనందదాయకా 

లవుతాయి. చిత్రకళ, శిల్పం, (వదర్శన కళలు మొదలె లై నవన్నీ కంటికి, చెవికి 

ఇంపుగా వుంటాయి. సద్యః పరనిర్వ తిని క్షలిగిసాయి. ఆటపాటలు పిల్లలకు 

వుత్సాహాన్ని ఆనందాన్ని ఇసాయి. వినోదాలు మానవ . జీవితాలలో అనివార్య 

మైన భాగాలుగా వుండి వారీ జీవితం వుల్లానంగా_ నడవడానికి దోహదం 
చేసాయి. |. 

జానపద విజ్ఞానంవల్ల కలిగే మరో (వయోజనం సంస్కృతి పరిరక్షణ. 

సంస్కృతిలో ఒకభాగమైన జానపద.విజ్ఞానం సంస్కతినిపరిరకించడ మేమి టిని 

మనం ఆశ్చర్య పోవచ్చు. .కాని ఇది జానపద (ప్రక్రియల ముఖ్య (పయోజ 

నాలలో ఒకటి. సంస్కృతికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు కాల గర్భంలో 

కలిసిపోకుండా జానపద విజ్ఞానం కాపాడుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక జాన 

పద గేయమే పుందనుకుందాం. గేయాలను గానం చేయడం మనస౦స్కృతిలో 

ఒకభాగం. కాని నేడు జానపదగేయాలను పనుల్లో, పండుగల్లో వివిధ సంద 
ర్భృాలలో పాడడమే అరుదై పోతున్నది. అయితే మామూలుగా ఏదైనా పాట 

పాడాలం కే సిగ్గుపడేవారు కూడా జానపదులకు సంబంధించిన ఏ[వతమో, 

పండుగో, పెళ్ళి పేరంటములో వస్తే నలుగురితో కలసి పాడుతారు. అంచే ఈ 

జానపడ సందర్భాలు మన సంస; తికి, సంప్రదాయానికి రక్షణ కల్చిస్తున్న'ప్లే 

కదా! మరో వుదాహరణలో ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేయవచ్చు మన నిత్య 

జీవితంలో పంచె చెకట్టుకోవాల అన్నా తలపాగా పెట్టుకోవాలన్నా వంకీలు, నడ్డా. 

కళలు ధరించాలన్నా సిగ్గుపడే రోజులివి, అయినా జానపద విజ్ఞానానికి సంబం 

ధించిన ఏ పెళ్ల్ళో వుత్సపమో, పండుగో వస్తే పెళ్టైలో భద్రంగా దాచిపెట్టిన 

జరీపంచెలు, ఆభరణాలు, అలంకరణ సామ్మగి బయటికి రావడం మనండ 

రికీ తెలిసిందే. ఈ విధంగా జానపద విజ్ఞానం సంస్కృతిని పరిువషించడంలో 

తోడ్పడుతుంది. | 

జానపదుల విద్యాభ్యాసానికి జానపద విజ్ఞానం తోడ్పడుతుంది. ఇది 

మరో ఉపయోగం, మన చదువు పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో 

కొంతవరకే సాగుతుంది. మనం నిజమైన విద్యావంతులం కావాలంపే జాన 

పద విజ్ఞానం తోడ్పాటు తప్పక అవసరమవుతుంది" చిన్నతనంలో జానపదుల 
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ఆటపాటలవ ల వినోదంమా[(తమే లభిస్తుందనుకుం కే అది పారవాపే. పిల్లలకు 

ఆటపాటలవల్లి చె దై హికవ్యాయామమే కాక మానసిక వ్యాయామం' కూడా 

లభిస్తుంది, పిల్లలు అటలాడికే అదేదో ఎగిరి గంతులేయడంగా పరిగణిస్తాము. 

అదే “పెద్దలు ఆడితే శారీరక శిక్షణలో భాగంగా భావిస్తాము. చిన్నపిల్లలు వినో 

దంగా వువయోగించే ము క్రపద్మగ్రస్తాలు వారి పదజ్ఞానాన్ని "పెంపొందించ 

డానికి వుపయోగిస్తాయి. పొడుపుకధలు బుద్ది వికాసానికి తోడ్పడతాయి. పూర్వ 
కాలంలో వీరప్పరుషుల తల్లులు వీరగాథలను, కథలను చెప్పి తమ పిల్లలకు 

ఉ' శజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కల్గించే వారని మునంకొన్ని కథల్లో చదువుకున్నాం. 

జానపదుల జీవితంలో సామెతలు నిర్వహించేపా (త్ర మహత్తర మైనది. జీవి 

తాన్ని వడగట్టినట్లుం డే అనుభవవాక్యాలు సామెతలు. నిత్యజీవితంలో ఏ తప్పు 

చేసినా, చేసినతప్పును, సరిదిద్దుకోవలెనన్నా సామెతలను ఆశ్రయించడం అల 

వాటే. చిన్న చిన్న వాక్యాలరూపంలో వున్నా, సామెతలు జానపదులకు ఎన్నో 

సందర్భాలలో పాఠాలను నేర్చిసాయి. అవి వారి, విద్యాభ్యాసంలో భాగాలని 

చెప్పినా తప్పులేదు. జానపవ సంగీతం, నృత్యం, నాటకం మొదలైనవి 

జానపదులకు ఎన్నో విషయాలను నేర్పుతాయి. వారిని. సంస్కార వంతు 

లుగా ' తక్పదెద్దకాయి.. 

జానపద విజ్ఞానం. (ప్రధాన ప్రయోజనాలతో మరొకటి నిషిద్ధమైనవాటికీ 
అవకాశం కల్పించడం, మన సమాజంలో అనేక నిషేధాలు (180003) + న్నాయి. 

(త్రాగుడు మంచిదికాదు. బహుభార్యాత్వం నిషిధం, నలుగురిలో తిట్లు అరుపులు 

మొదలై నవి నిషిద్దాలు, ఎ సంస్కృతిని తీ త్రీసుకున్నానరే వారికొక. నియమావళి 

అంటూ వుండనే వుంటుంది. ఆ నియమావళిని సామా న్య పంస్టీతుల్లో అతి(క 

మించరాదు. అయితే జానపద విజ్ఞానం ఆట్టిసియమావశళిని 'అతి క్రమించడానికి 

సహాయపడుతోందం కే ఆశ్చర్యపడనవసరం లేదు, ఉదాహరణకా అశ్రీల పదా. 

లనుచ్చరించడం తగనిపని. కాని జానపద గేయాలలో అశ్లీల. శబ్దాలను ఏ 

మాతం జంకూగొ౦కూ లేకుండా వాడవచ్చు. సామెతలలో వాడవచ్చు, పొడును 

కథలలో వుపయోగించవచ్చు. (త్రాగుడు మామూలుగా పనికిరాదు. కానిజాతర్లలో 

వుత్సవాల్లో అది నిషిద్దంకాదు: అ(క్రమసంబంధాలను మన సమాజం అంగీక 

రించదు. ఆఅయికే జానపదగేయాలలో అ[క్రమస౦బింధాలకు సంబంధించినవి 
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కోకొల్లలుగా కన్చిస్తాయి. ఈ విధంగా జానపద విజ్ఞానం తెరమరుగున ఎన్నో 

నీషిద్దవిషయాలకు అవకాశం కలుగుతుంది. 

పైన పేర్కొన్న (ప్రయోజనాలు మాత్రమేకాక గేయం, కథాగేయం, 
కథ, సామెత, నమ్మకం, మతం, నృత్యం, సంగీతం. నాటకం మొదలైన 
వివిధ జానపద టు కియలకు ప్రత్యేకమైన (ప్రయోజనాలున్నాయి. వీటి అన్నిటి 

వల్ల తెలి సేదేమిబ ఫే జానపవవిక్ఞానం జనజీవనం నుం వేరుచేయలేని 

ముఖ్య మెన భాగం అని: : 

జానపద విజ్ఞానం శాస్త్రీయమైన అధ్యయన విషయంగా (ప్రారంభ 
వముయిఎవె 19 వ శతాబ్ది నుంచి. అంతకుముందే “ఫోకొలోర్? పేరుతో 

రాకున్నా, ఈ విషయాన్ని గు5ంచిన పరిశోధన జరగకపోలేదు. సాం్యవదాయిక 
విజ్ఞానంమీద ఆస కి ఇంకా కొన్ని శతాబ్దాల ముందునుంచే విద్వాంనుల్లో 

చా న 
లు 

వుంది. 18 శతావై చివరి రోజుల్లో హెర్షర్ (Hi) జానపవ గేమానికి 

వోక్ స్లైడ్ ఆనే పదాన్ని వాడాడు. Voikstied ఆనే పేరుతో హె హర్ పిలిచిన 

గేయాలసంకలనం Stimmsan der volkerin Liedern 1778— 779 లొ 

(సచురితమయింది. జానపద కథాక్నేత్రంలో గొప్పగా కృషిచేపిన (గమ్ 
సోదరులు (౮imMMm brothers) 1812 లో Kinde: and Hausmarchen 

అనే సంకలనాన్ని (వచురించారు. 

“ఫోకలోర' అనేవదాష్నా 1848 తో వాఎస్ రూపొందించిన త్వతన్నే 

జానపద విజ్ఞానంలో కృషి వేగాన్ని పుంజుకొనింది. 19వ శతాబ్ది చివరి 
భాగానికి ఐరోపాలో అమెరికాలో జానపద విజ్ఞాన కేం(దాలు స్థాపించ బడ్డాయి 

{English Folklore Society, 1878; Amer:can Folkiore soc:ety 

1888) తర్వాత ఫిన్ లెండ్ ,ఇంగ్లెండ్ స్కా కైండ్ మొదలై నచోట్లకథాగేయాలు, 

సామెతలు, ఐతిహ్యాలు మొదలె న్నప్యకియలను గురించి విసృత పరిశోధన జరి 

గింది. జాన్ (బాండ్ ,హ హాగ్ మి లర్, లో(నాట్, బిషప్ సెర్చి, సర వాల్టర్ స్కాట్ 

మొదలె. నవారు ఈ కేళి 0లో. చక_స్ కృషిసల్బారు' 
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20 వళతాద్దిలో అనేక వి వ్వంసులు జానపదక్షేశ్రానికి పెక్కువిధా 
లుగా సేవ చేశారు. మెరియా లీచ్ సంపాదకత్వంలో వెలువడిన [512౧6086 
Dictionary of Folkiore Mythology ; and Legend, py మహా తర మెన 

సాధన. జానపదవిజ్ఞాన వర్లీకరణం క్షేత్రంలో అర్" ఎస్ వాన్స్ సేవ గమ 

నార్షం. జానపద కథాక్షేత్రానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సేచేసిన స్టిత్ థాం 

సన్ (StithThempscn ఇంటి Sa(Anthi న. (ప్రొవ్(౮1361౯11 

p.opp ) మున్నగువారు" పరొ_నదగిసవారు. జానపద విజ్ఞాన క్షే (తానికి అనేక 

విధాలపేవ చేసిన వారిలో సీ.ఎం. నౌరా(C. M. Bow. =) గమరి ( Francis 

ర 64౧౧౪8) ఎడ్వర్డ్ లీచ్ (Mas Edward (౧2౦౧) డార్చన్ (Richard 

M, Dors0గ) అలన్ డండెస్(Al3॥ Dundes) మం ౦డా(316: 78 Mararndda ) 

టేలర్ Archer Tailor, క్రాప్పె తీ H keppe మున్నగువారు పేర్కొన 

దగినవారు. 

చ వుంది. 
కాలిన్ మెకం ద (1154-1821) 18 వ 

నుంచి మెకంజి కావలి వెంకటబొ(రయ్య సహాయంతో పురావస్తుపరిశోధనను, 
చార+తక్రప 

ట్ 

| “ధసను చపట్టాడు, మదరాసులొ్ సరయ్వ్యయర్ జనరల్ గా నియమింప 

బడిన మెకండజీ[గామ (గ (గ్రామాలను గురించి సేకరించిన సమాచారం ఎంతో 

నవ. జానపదసంప్క్కృతిని అధ్యయనం. చేయాలనుకునే వారికి 

మెకంజీ సెకిరణలు అత్యమూల్య మూలదవ్యాలుగా వృపయోగపడతాయి. 

తెలుగువారకి చిరస్మరణీయుడైైన సి.పి. (బ్రౌన్ శిష్టసాహిత్యోద్ధరణకు 
వచేసిన ప్లే జానపద సాహిత్యానికి కూడా గణనీయమైన సేవచేశాడు. (బ్రౌన్ 
క్షి లతో సహా ఆయన 'సేకరణలన్నీ 10వ శతాబ్ది నాటి ఆం(ధుల జీవితంలోని 

వివిధ ముఖాలను |ప్రదర్శిసాయి. పల్నాటి వీరచరిత్ర, బొబ్బిలికధ, కుమార 
రాముని కధ మొదలై న అనేక కధాగేయాలను [బౌన్ సేకరించాడు. దక్షిణ 
దేశంలో. _జానవద గేయాలను సేకరించాలనే బుద్ధిమొదట ఛార్లెస్ ఇం. గోవర్కు. 

(charles వ Gover) కలిగింది, 1871లో ఆయన “౯01150౧009 of 

తా 

= 

(అ 
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Southern India *" అనే (గంధాన్ని (పచురించారు. అయికే ఆయన 

సంకలనంలో తెలుగు జానపద గేయాలకు బదులు వేమన పద్యాలున్నాయి. 

జానపద గేయాలకు సంబంధించినంతవరకు తెలుగులో జె.ఎ, బోయల్ 
(J. A. B0Yyle ఏను ఆద్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈయన ఇండియన్ ఆంటి 

క్వరీలో ఒక చారిత్రక గేయాన్ని కొన్ని శృంగార గేయాలను (ప్రచురించాడు. 
1874 లో Telugu Ballad Poetry. అనే “షీరుతో ఒక వ్యాసాన్ని 

చచురించాడు. 20వ శ తాబ్దికి ముందె ఇంకా కొంతమంది జానపదగేయాలను 

(పచురించిన వారు న్నారు. 1884 లో వానకి పాటలు, 1889లో కోలాట 

క్రీ ర్రనలు అచ్చయ్యాయి. . ' 

1900లోను, 1808లోను నందిరాజు. చలపతిరావుగారు స్త్రీల పాటల్ని 
అచ్చువేశారు. సక్రమమైన పద్దతిలో (ప్రచురితమైన చెప్పుకోతగ్గ గేయసంకల 

నాలివి. 1915లో కాకినాడవా_రెన మంగు వెంకట రంగనాథరావుగారు. స్త్రీల 
పాటల్ని అచ్చువేశారు. 1909లో “చిల్లర పాటలు? (ప్రచురింపబడ్డాయి. 1910. 

20 మధ్య “అప్పగింతల పాటలు,” * అడవి గోవింద నామకీ ర్తనల్సు,” “కోలాట 

కీర్తనలు, * *శావణ మంగళవారపు పాటలు మొదలై నవి వెలువడ్డాయి. 

20వ శతాబ్దం పూర్వార్థంలో (పచిరింపబడ్డ మరికొన్ని జానపద గేయ నంపు, 

టాల పేర్లు ఆ౦(_ధవాజ్మయ సూచికలో . ఇవ్వబడ్డాయి. కన్యకామ్మవారి పాటలు, 

కోటప్ప గురు _రృనలు, పెండ్లి గోవింద నామములు, [శ్రావణ మంగళ, శుక్ర 

వారముల పాటలు, చల్ మోహనరంగ, సిరిసిరిమువ్వ పాటలు మొదలై. నవి 

వీటిలో ఉన్నాయి. 1924 ల రో "టేకుమళ్ళ అచ్యుతరావుగారు ఆంధ పదములు 

పాటలు అనే చిన్న వు స్తకాన్ని (ప్రచురించారు. 

20వ శశాన్ది ఉత్తారార్థం నుంచి మాత్రమే జానపదగేయాలను గూర్చిన 
కృషి విమర్శ నాత్మకంగా.సాగుతున్నది. పంచాగ్నుల ఆదీనారాయణళాన్తీ గారు, 

వేటూరి (పభాకరోశాస్ర్రిగారు, చిలుకూరి నారాయణరావుగారు, మల్లంపల్లి సోమ 

శేఖర శర్మగారు, అక్కిరాజు ఉమాకా న్లంగారు ఈ సందర్భంలో పేర్కొన 

దగినవారు. 
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If 

రె ఖందనలివాి 
నువరం ప్రతాప ప రెడ్డిగారి ఆం (ధుల సాంఘిక చరిత్ర, ఖండవల్లి వా 

ఆుం.ధుల చరిత-సంస సాకి ఈ సందర్భంలో (వత్యేకంగా ఎన్నదగ్గపి. 

అగ 

గ న 

ంగా రెడిగారి సాంఘిక చరిత్రలో జె జానపద ఏజ్జా వానానికి సంటదింధింబని 

సహారారల' బోలెడంక దొరుకుతుంది. 

జానపద విజ్ఞానాన్ని అసంఖ్యాకంగా "సేకరించి తమ జీవితాన్నే దాని క్తి 

ఆంకీతం చేసిన వారు నేదునూరి గంగాధ్రర్షంగాలు. వౌరి “మిన్నేరు”, “ముస్నర
ు", 

' సెలయేరు! మొదలె నవి అందరూ కళ్ళకద్దు దుకోదగ్గవి. సామెతలు, ఆటపాటలు. 

పండుగలు, (వ్రతాల, కథలు మొదలైన శానవద (వ క్రియలెనో ఇ నేదునూరి, 

గంగాధవ ఎగారి "ప్రేక్ష రణల్లో ఉన్నాయి, 'కృష్ణ(ర)” గారు ఎన్నో గేయాలను 

“సేకరించారు, వాాసాలసు రాళారు. శ్రీహరి ఆదిశేసుపుగారు 1954లో రాసిన 

“జానపద గయ వాజ్యయ పిచయము' తెలుగుభాషా సమితివారి బహుమతి 

శానపక విజానఎలో శ్రషినర్నెన విద్వాంసు ంసుల్లో చా. దీ. రామరాజు 

కొవాల. తెలంగాణా పాంకానికి చెందిన వేలకొలది 

గేయాలను సేకరించడమే కాకుండా ఆయన “తెలుగు జానపదగేయ సాహి 

త్యము"ను గూర్చి పరి! శ్. హెచ్.డి. “పట్టం పొందారు. (“50161013 

of Andhra Fradssh; ‘Foktal:s of Andhra Pradesh’ మొదలై స స 

గంథాలిసు, "పెక్కు, వా సాలను ఆయన " పదురించారు. డా. టి. దొణప్ప 

గాఎ రాయలనబమ జానపద విజ్ఞానాన్ని సేకరించి వివిధ పత్రికలలో విలువపై స 

_వ్యాశాలను రాశారు. అపూర్వమైన ఎన్నో జా నపద (పక్రియలను వెలుగులి తో కి 
om, 

a 

౨౦ (ధ్రదేశంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలో జానపద సాహిత్యాన్ని 

గూర్చి పరిశోధన జరగడం, జరుగుతుండడం (పశంసార్హం. డొ. యస్వీ 

జోగారావు గారు యక్షగానాలసు గురించి పరిశోధన జరిపి ఆంధ్ర . విశ్వవిద్యా 

లయం నుంచి పిహెచ్ డి. పట్టాన్ని పొందారు. జానపద గేయాలను మానవ 

శాస్త్రదృష్టితో పరిశీలించిన వారు డా. నాయని కృష్ణకుమార్ధి. తెలుగులో. వీర 
గాథలను కుజ్జింగా పరిశో ధించి బృహ (ర్షంథాన్ని (వాసి పిహెచ్ న్, డి పొందిన 

వారు డా* తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు, డా, వి, రామరాజుగారి అధ్వర్యంలో 
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యెలండ రఘు మారెడ్డిగారు జానపవగేయములు. "- సాంఘిక చరిత్ర అనే పరి 

శోధనకు పి హెచ్. డి. పొందారు ఉసా. శ్రనియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి 

శ్రీ జి. లింగారెడ్డి, శ్రీమతి నాయ కొట్రీశ్వరి, (శ్రీమతి శె. సుమతి మున్నగు 

వారు జానపద విజ్ఞానక్షేత్రములో జేసి పరిశోధన పట్టాలను & పొందారు. 

ఆం (ధేతర (ప్రాంతాలలోని విశ్వవిద్యాలయాలలో కూడా తెలుగు జాన 

వద విజ్ఞానం గురించి పరిశోధన జ3గింది, మదరాసు విశ్వవిద్యాలయంనుంచి 

వింజమూరి సీతాదేవి గారు జానపద సంగీతాన్ని గూర్చిన పరిశోధనకు ఎం.లిట్ 

పట్టాన్ని పొందారు. (పకృత (గంథరచయిత మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి 

“ తెలుగు-కన్నడ జానపద గేయాలకు గాను పిహెచ్ డి. పట్టం పొందాడు. 

తెలుగు జానవద విజ్ఞాన క్షేత్రంలో తులనాత్మక పరిశోధనల్లో ఇది మొదటివి. 

1978లో పిహెచ్.డి. పట్టం పొందిన ఈ (గంథం మైసూరు విశ్వవి ద్యా 

లయంలో . జానపద విజ్ఞాన క్షేత్రంలో. వెలువడిన మొదటి పరిశోధన 

(గ్రంథం కూడా. ప్రస్తుత రచయిత జానపద సాహిత్య స్వరూపం", . “జనపద 

సాహిత్యద్ మూల తత్వగళు” (కన్నడం), జానపద విజ్ఞాన స్వరూపం 

(కన్నడంనుంచి అనూదిత౦), ఆలిచిప్పలు -- ఆణిముత్యాలు (ఇతశులతో) 

మొదలై న (గంథ్రాలను కూడా (పచురించాడు. బెంగుళూరు. విశ్వవిద్యాలయం 

నుంచి డా. జి. ఎస్. మోహన్ అనంతపురం జిల్లా స్త్రీల పాటలకుగాను 

పిహెచ్. డి. పట్టాన్ని పొందారు. తెలుగు-కన్నడ సామెతల (గంథాన్ని కూడా 

ఈయన ప్రచురించారు, @) బి. అశ్వత్త నారాయణ “తెలుగు. (బజ భాషలలి రోని 

జానపద కృష్ణగాథల” ను గూర్చి పరిశోధన చేస్తున్నారు. 

జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన కొన్ని విలువైన గ్రంథాలను _వచు 

రించి కొన్ని సాహిత్య, సాంస్కృతిక సంస్థలు, వ్యక్తులు చెసిన సెవ గమ 

నించ దగ్గడి, ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో వంటివారు గుజలీ (ప్రతులలో 

అయినా జానపద సాహిత్యాన్ని (ప్రచురించి ఎంతో సేవ చేశారు. “ తివేణి” 

పేరుతో ఆంధ్రపదేశ్ సంగీత నాటక అకాడెమీవారు (ప్రచురించిన శేయనంక. 

అనం చాలా విశిష్టమైనది. ఆం(ధ్రప్రదేళ్ సాహిత్య అకాడెమీవారు అనేక వృత్తి 

పదకో శాలను , మాండలిక పదకోళాన్ని (ప్రచురించి జానపదుల భాషను నిఘంటు 

వుల కక్కి ౦చి భద్రపరిచారు. జానపద గేయాలు. సాంఘిక చరిత, కాటమ 
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ఛ్ ళన. AR ma ఆ రాజు కథలు ఏరు (ప్రబురించారు. ఎల్లోరాగారి “సరాగాలు”, చింతాదీకీతులుగారి 

నవి పేర్కొనదగ్గవి. ఇటీవల వెలువడిన జి. లింగారెడ్డిగారి “కరీంనగర్ జాన 

పద గేయాలు ప్రాదేశిక సంకలనాల పరంపరకు నాంది అయింది. 

* న్ చయం కి న కి అడం క నప కళాసం పది మొదల జానపద వాజ్యయము”, డా. టి, దొణప్పగారి “జానపద కః 

ఇటీవలి కాలంలో ఆం (ధదేశంలో కూడా జానపద విజానంపై ఆసక్తి 

పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో జానపద సొహిత్య 

బోధన, పరిశోధన ఉత్సాహపూరితంగా సాగుతున్నది. ఇంకా అనేక విశ్వవిద్యా 
అయాలలో జానపద విజ్ఞానం అధ్యయన ' విషయమయింది. శాస్త్రీయమెసే 
అధ్యయనానికి ఇవన్నీ దోహదం చేయగలవని ఆశించవచ్చు. 

1. Folklore is an echo of the past, but at the same time It 
Is also the vigorous voice of the present, Folklore and 
Folk life, Introduction, Richard M. Dorson (Ed.), 1972, 
p. 17. శ. 

2. “If modern folklorists accepted the nine-teenth century 
definition of folk as illiterate, rural, backward peasant 

then It might well be that the study of the love of such 
folk might be a strictly salvage operation and that the dis- 
cipline of foikloristics would ih time follow the folk itself 
into obiivion......But if we look at the question “who 
are the folk?” in a new light, we shall see that the folk 

- are not dying out, and that there are folk cultures alive 
and well in the United States, Canada 2౧6. Europe; and 

that new folk cultures are bound to arise," Essays in 
Folkloristics, Alan Dundes, 1978,p.6. 

3. “Theterm ‘folk’ can refer to any group of people what- 
soever who share at least one common factor. It does not 
matter what the linking factor is-it could be a common occupation, language or religion-but what is important 15 
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that a group formed for whatever 182500 will have some 

traditions which it calls its own. In theory a group must 

consist of at least two persons, but generally most 

grours consistof many individuals. A member of 

the group may not know all other members, but he- will 

probably know the common core of traditions belonging 

to the group, traditions which help the group to havea 

sense of group identity, The study 0) Folklore, Alan 

Dundes (Ed ), 1965, ౧.2. 

4 ౮౭౧ Harold Brunvand. The study of American Folklore, New 
york 1968. As quoted by Edson Richmond, in his review 

of the above book in Journal of American Folklore, 82 : 

323, 1969, p.81. పై ఉల్లేఖనాన్నిడా. పి. ఆర్, సుబమణియన్ రాసిన 

‘An Introduction to the study of Indian Folklore'. 1972. 

౧.47 నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. 

5. Standard Dictionary of folklore, Mythology, and Legend 
Maria Leach (ed.,), 1975, pp. 1138-1147. 

6. "“lfa myth does come from ritual, where then does the 
ritual come from ? Ritualists delight in tracing folkloristic 
items back to ritual, but they usually have little if any- 
thing to say about the origin of the ritual" The study of 

Folklore, Alan Dunder, 1965, p.53. 
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ఆం(ధ్ర జానపదులు (ANndhIa Folk) ఒక (పత్యేక సంస్కృతి, 

సం(పదాయాలు కలవారు. వారికి విశిష్టమైన జానపద విజ్ఞానం వుంది. ఆంధ, 

తెలుగు అనే రెండు పదాలు నేడు ఎక్కువగా. వాడుకలో వున్నాయి. ఈ 

రెండింటిలో ఆంధ్ర శబ్దం జాతిపరంగా, భాషాపరంగా, దేశపరంగా అనేక 

శతాబ్దాలనుంచి వాడుకలో వుంది. ఆం॥ధ్ర శబ్దంకం జె ఆర్వాచీనమైనది తెలుగు. 

ఆంధులు- తెలుగువారు ఒక్కరు కాదని, "వేరువేరు. జాతులని ఈ రెండు 

జాతులు నేడు ఒకటె ఇప్పటి తెలుగువారు ఏర్పడ్డాంని కొందరు వి విద్యాంసులు 

చెపారు. 

ఆం(భులు అత్యధిక సంఖ్యలో నివసిస్తూ (ప్రాచీన కాలంనుంచి ఆంధ 

భూమిగా పేరుపొందిన (పదెశం (ప్రస్తుతం ఆం(ధ(పదేశ్గా అవతరించింది, 

ఆంధధ్రపదేశ్లో నేడు తెలుగు మాట్లాడే (ప్రజలే అత్యధిక సంఖ్యాకులు, 

అయితే దేశ విదేశాలలో వుండే ఆం(ధులు సుమారు ఒకటిన్నర కోటికి పైగా 

సంఖ్యను కలిగి వున్నారు. ఒకప్పుడు ముక్కోటి ఆం(ధులనే వారం ; తర్వాత 
ఐదుకోట్ల అం్య్రలయ్యారు ; ఇప్పుడు ఆం(ధుల సంఖ్య ఆరు కోట్లయింది. 

ఆంధ్రుల (ప్రస్తుత నివాసం ఆం(ధ(పదేశమయినా ఒకప్పుడు వారు ఉత్తర 

పారశీకంలోని అం'క్షునదీ తీరంలో నివసించే వారని కొన్ని పురాణాలుచెపాయి. 
ఆ౦ (ధులు గంగానదీ తీరంలో వుండేవారని కూడా కొన్ని (గంథాలు చెప్పు 

న్నాయి, ఐతరేయ (బాహ్యాణ కాలానికి వింధ్య (పాంతంలో వుండిన ఆం (ధులు 

తర్వాత నేటి ఆం(ధదేశాన్ని తమ నివాస స్థానంగా చేసుకున్నారు. 

ఆం(ధులు ఎక్కడినుంచో ఇప్పటి ఆంధృప్రదేశ్ (ప్రాంతానికి వచ్చి. 

నే ఇక్కడి అంధులు అనేక (ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళారు. ఇలా వలస 

వెళ్ళిన ఆంధ్రులు (ప్రవాసాంధ్రులు. అలాకాక తరతరాలనుంచి వివిధ రాష) 

తర (పదేశాలలోనే నివసిస్తున్న రా ష్టోతరాం (ధుల సంఖ్య గణనీయంగా 
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వుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు పశ్చిమంగా కర్నాటకంలో నేడున్న జిల్లాలలో అచ్చ 
మైన తెలుగువారు లక్షల మంది నివసిస్తున్నారు. కోలారు - జిల్లా నేటికీ తెలుగు 
(పాంతమే. బళ్ళారి జిల్లాలో ఇంకా తెలుగు పలుకులు వినబడుతూ నేవుంటాయి: 

బెంగుళూరు, తుంకూరు, చిత్రదుర్గ. రాయచూరు, మొదలై న జిల్లాలలో కూడా 

తెలుగువారు చాలామంది ఉన్నారు. తమిళనాడులో మద్రాసు మహానగరం 

తెలుగు వారికే చెందవలసిందని చేసిన వాదన ఫలితాన్నివ్యలేదు, నేటికీ 

మ(దాసులోని అనేక (పాంతాలలో తెలుగువారి (ప్రాబల్యం = అలాగే వుంది. 

ధర్మపురి జిల్లాలోని హొసూరు మున్నగు _ పాంతాలు తెలుగునాట చేరదగినవి . 

ఒరిస్సాలో తెలుగువారే అధికంగా వుండే ప్రాంతాలు కొన్ని చేరి పోయాయి, 

కేవలం తమిళనాడు, కర్నాటక రాష్ట్రాలలో కోటిమంది తెలుగు వారు న్నారు. 

బొంబాయి (పాంతానికి అనేక తరాల ముందే తెలుగు వాంనేకులు తరలివెళ్ళారు. 

భారీ పరిశ్రమల్లో, వివిధ కర్మాగారాలలో పనిచేసేందుకు, కూలినాలి చేసు 
కొనేందుకు తెలుగువారు చాలామంది తరలి వెళ్ళారు. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని 
వివిధ పర్మిశమల్లో, (ప్రణాళికల్లో తెలుగువారి సంఖ్య గమనార్హ మెనది. 

జం షెడ్పూర్, టాటానగర్ , ఖర్షపూర్ మొదలైన చోట్ల ఆం గ్రులనేకుల 

ఉద్యోగరీత్యా స్థ స్థిరపడి వున్నారు, 

ఇక దేశాంతరాలకు వెళ్ళిన ఆం(ధులు లక్షల సంఖ్యలో వున్నారు. 

బర్మాకు, దషీణా(ఫికాకు, మారిషస్కు, మలేసియాకు తరతరాల క్రిందే 
ఆం (ధులు వలస వెళ్ళారు, రింగూన్ను గుకించిన జానపదగేయాలే వున్నాయి. 

వివిధదేశాల సంస్కృతులమీద ఆం ధదేశళ సంస్కృతి, ఆం|ధ్ర(పజల సంవ 

దాయాల (ప్రభావాన్ని గురించి లోతై న పరిశోధన జరగవలసి వుంది. 

ఈ విధంగా ఆంధప పదేళ లోనే కా కాక ఇంకా అనేక రాష్ట్రేతర, దేశాం 

తర (పదేశాలలోను వుండే ఆం(ధులు ఎవరు ? వారి సంస్కృతి ఎటువంటిది? 

వారి జానపద విజ్ఞా కానంలోని (పత్యేక అంశాలేమిటి ? ఇలాంటి విషయాలను 

పరిశీలించ వలసి “వుంది. ఆం(ధులు-తెలుగు వారు మొదట వేరువేరు జాతు 

లుగా వుండి తర్వాత ఒక్క_టెనారని కొందరు విద్వాంసులంటారు. ఆ౦ (ధులు 

బా త్తరాహులని, తెలుగువారు నేటి తెలుగు దేశంలోని (పదేశాలలోనే చరిత 

పూర్వయుగాల నుండి వున్నారని మరికొందరి అభిపాయం. 
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ఆంధ్రులను గురించిన ఉల్లేఖనం మనకు తెలిసనంత వరకు మొట్టి 

మొవబ ఐతరేయ (బాహ్మణ ఇఅ౦లో కనిపిస్తుంది. శునశ్శేపుని కథలో ఆ౦(ధు. 

లనార్యులని పుండ్ర, శబర. పృళింద, మూతిబాది దస్యులలో చేరినవారని 

సూచన వుండి.? ఐతరేయ దాహ్మణంలోని ఈ ఉళ్లథాన్ని బట్టి (కీ. పూ, 

600 (ఫాంతంలో అంధులు వింధ్య (పొంత దేశంలో నివసించే వారని 

వూహించవచ్చు. ఆం (ధ్ర శబరాదులు “ఆర్యావరానికి సరిహద్దు (ప్రా ఎకాల్లో 

ఆనాడు నివసిస్తున్న దావిడులో ముండా (పజ ధో అయివుండవచ్చు భాంత దేళా 

నికి ఆర్యులు ఆగంతకులనీ, ముండా _పజలూ, (ద్రావిడులూ వారికి పూర్వ 

ముండిన ఆదిమవాసులనీ చరిత్రకారుల నిర్ణయం. కాబట్టి ఆం(ధులు అనారు 

లైన ద్రావిడులలో ఒక తెగవాౌరని ని అభిప్రాయ పడవచ్చు "నని బి. ఎన్ రెడి 

గారు రాశారు (భ, కృష్ణమూర్తి 187421). ఆం్య్ధధులు ద్రావిడులనడమూ 

తప్పే, ఆర్యులనడమూ తపే ప్ప అనే విద్వాంసులూ వున్నారు. 'పెవాదాలలో ఏడీ 

సత్యంకాదని, (ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఆ మాటకొ స్తే స్వచ్చమైనజాకి అంటూ 

ఏదీ లేదని (ప్రసిద్ద చరిత్ర కారుల్నైన నేలటూరి వారన్నమాట ఒప్పుకోదగిందే 

(నేలటూరి వెంకట రమణయ్య 1969 : 29). ఆయన అభ్నిపాయం _పకారం 

ఆంధ్రజాతి మి(శ్రజాతిగా వెలునడడం ఇలా జరిగింది. “మాటవరుసకు ఆం(థు 

జాతి యాగ్యమున స్వచ్చ మైనదని యొప్పుకొందము. వీరౌ త్తరాపథికులు , 

అంక్షునదీ తీరము నుండి కాక పోయినను గంగా తటము నుండియో, 

వింద్యా[దిసాను దేశముల నుండియో ఇప్పటి తెనుగు భూమికి వలస వళ్ళి 

స్థిర నివాసము నేర్చజచుకొనిరని యింతకు పూర్వము చెప్పియున్నాడను. 
ఆం|ధులు వలస వచ్చినప్పుడు తెనుగు దేశము. నిర్మానుష్యమైన కాడుకాదు, 

రామాయణ కాలమప్పటికే గోదావరీ తటమునకు జనస్టానమని పేరు వచ్చినవి. 

ఇచ్చట యాదిమ జనులు ఖాండులు, కోయలను నాటవిక జనులని శాస్త్రజ్ఞుల, 

యభిప్రాయము. పిమ్మట దేశమును [దావిడు లా_కమించుకొనిరి. తరువాత 
నాం ధ్రు లేతెంచరి. ఈ మూడుజాతులు సంయోగము వలన స్వచ్చమైన 

యాంగ్రజాతి మ్, జాతిగ మారినది. ఆం ధడావిడ సంయోగము వలన 

గొన్ని మార్పులు గలిగినవి** (నేలటూరి వెంకట రమణయ్య 1080 2-28-29. 

మనుస్మృతిలో కారావర స్త్రీకి, వెదేహునకు జన్మించిన నిషాదులే ఆం ధ్రులని 

చెప్పడాన్నిబిట్టి" చూసే స్తే ఆంధ్రుల మిశజాతి అనే విషయం న్పష్టమవుతుంది. 
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| సంస్కృత వాజ్మయంలో అక్కడక్కడ అంధక, ఆం(ధక జాతులను గూర్చిన 

ఉల్లేఖ నాలున్నాయి. ఈ నాటికీ వీరారు పాంతంలో అంధలనే తెగవారున్నారు. 

మొత్తం మీద మొదట బొ త్తరాహులుగా వుండిన ఆంధ్రులు (క్రమేణ ఈనాటి 

తెలుగు దేశానికి వచ్చి ఇక్కడి (దొవడులతో , బహుశా వోరిలో భాగమైన 

తెలుగు వారితో కలిసిపోయి ఈనాటి ఆం్యధ్రు య్యారని ఊహించవచ్చు. 

ఆం(ధులనుగూర్చి వివిధ (గ్రంథాలలో ఉండే ఉల్లేఖనాలు కేవలం 

పుక్కిటిపురాణాలు కావు. వాటిలో ఒక (క్రమం కనిపిస్తుంది. ఐతరేయ 
(బాహ్మణకాలానికి అడవుల్లో తిరుగుతుండిన ఆం(ధులు చం[దగు ప్పమౌర్యుని 

కాలానికి మౌర్యుల తర్వాత ఎ దగిన చతురంగ బలం సంపాదించారని 

మెగస్తనీసు (వ్రాతలవల్ల తెలుస్తున్నది. అశోకుని [18వ ధర్మలిపి' శాసనంలో 
ఆం (ధులు అతనిసాామాజ్యంలో వారని చెప్పబడింది, మయసభలో ధర్మరాజును 

కొలిచిన రాజులలో ఆం|ధరాజుచుకూడా వున్నారని మహాభారతం చె ప్ప్రంది, 

వాయు పురాణంలో ఆం(ధ భృత్యుల పేర్లు పరిపాలనా కాలం వివరింవబడి 

వున్నాయి' శాతవాహనులే ఈ ఆం(ధభృత్యులు. వీరి పరిపాలనా కాలం 

శ్రీ. పూ. 280 నుంచి (క్రీ. శ 25, 

శాతవాహనుల కాలంనుంచి ఆం(ధులకు సంబంధించిన చారిత్రక దళ 
(పాంంభమవుఖుంది, నాలుగువందల సంవత్సరాల పొటు పరిపాలన సాగిం 

చిన శాతవాహనులు మొదటి రాజధాని బొంంగాబాదొలోని (ప్రతిష్టానపురం, నేటి 

పెఠాన్. ఆనాడు (పొకృతం అధికార భాష. అయితే దేశభాష వేరుగా ఉండేది. 

అది తెలుగే అని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలున్నాయి. . శాతవాహన కాలానికి 

చెందిన గుణాఢ్యుడు శర్వవర్మతో కలిగిన వివాదంలో తాను ఓడిపోతే నంస్కృృ 
తాన్ని, ప్రాకృతాన్ని, దేశభాషను మాట్లాడనని (ప్రతిజ్ఞ పూనాడు, అప్పటి దేశ 

భాష ఆం(ధభాషే అయివుండవచ్చు. ఎందుకం టే అప్పటికి ఈ సంభాషణ 

జరిగిన పైఠాన్లో మరాఠీభాష లేదు. భరతుని కాలానికే (క్రీశ. (ప్రారంభ 

కాలం) బర్బర, కిరాత, ఆ౦ (ధ, (దమిలాది. భాషలు సంస్కృత (పాకృతాల 

కంటె వేరి నవనే విషయం గుర్తింపుకు వచ్చిందని నాట్యశాస్త్ర ౦లోని ఒక 

ఉల్లేఖనం చెప్తున్నది. గాథాస ప్ల శతిలోని తెలుగు పదాలు కూడా ఆనాటికే 
' XxX oa తి అద. జో |! శ్ర అన ఆక _ ఆం ధభాష ఉందని నిరూపిస్తున్నాయి, శాతవాహనులు ఆం (ధభాషను మాట్లాడ 
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వారో లేదో తెలియదు. అసలు వారు ఆం(ధులో, ఆం(ధుల భృత్వ్యులో తెలి 
యదు. ఏది ఏమైనా గాథాసప్తశతి కాలానికే ఆంధభాష ఒకటి వేరుగా ఉం 

దని మాత౦ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది, 

గ్గ 

గాథాసప్తశతి ఆంధులను గురించి తెలుసుకోడానికి ఒక ఆకర (గంథం 
అంసపే తప్పుకేదు. ఆకాలానికి ఆం|ధ్ర పథంలో వ్యావసాయిక నాగరికత (పవే 

శించింది. విస్తారంగా (గామసీమలు ఏర్పడ్డాయి. ఇలా (గామసీమలు ఏర్పడడం 

వ్యావసాయిక నాగరికతకు పునాది. శాతవాహనుల కాలానికి (గామసీమల్లో 

ఉత్పత్తి శక్తులు స్ట స్టిం వడ్డాయి. అశోకుని కాలంలో మతాధికారం (బాహ్మణులది. 

శాతవాహనుల కాలానికి నిమ్న వర్గాలకు కూడా కొంత (పాధాన్య౦ం వచ్చింది: 

వేర్వేరు వృత్తులు, కులాలు ఏర్పడ్డాయి. గాథాసప్తశతి కాలంలో (పత్రిపంట 

_ విస్తారంగా ఉండేది. రాగులు, కొ(రలు, సజ్జలు (పధానమైన ఆహార ధాన్యా 

లుగా ఉండేవి. 

ఇంతకు ముందే ఒప్పినట్టుగా ఈనాటి తెలుగువారు ఆర్యులని గాని 

అనార్యులనిగాని చెప్పడానికి ఏలులేదు. ఆర్య(దావిడుల మిశణ౦ శాతవాహన 

యుగంలోను అంతకుముందు కూడా జరిగింది. నాగులు, యక్షులు, తెలుగు 

వారు (ద్రావిడ తెగలకు చెందినవారు. ఆర్యులు మధ్యధరా ఉపజాతికి చెందిన 

వారు. (ద్రావిడులు మంగోలియన్ జాతికి చెందినవారు. ఆంధ్రదేశంలోని 
చెంచులు, కోయలు మున్నగువారు అస్ట్రలాయిడ్ ఉపజాళికి చెందినవారు. 

వీరిలో అనేకులు వ్యవసాయాన్ని 'వధాన వృ క్తి లిగా చేపట్టారు. అందువల్ల 

వీరి కలయిక అనివార్యం అయింది, 

ఆం (ధులలో ఆజాను బాహువులున్నారు, వామనాకారులున్నారు, పసిమి 

 చాయవారున్నారు, నల్లనయ్యలున్యారు, వీరు ఏ జాతికి చెందిన వారన్నది 

తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ఆచారాలు,సం (సదాయాలుకూడా దోహదం చేస్తాయి. 

ఛాహ్మణుల వివాహాది ఆచారాలలో ఆర్య పద్దతులు చోటు చేసుకుని ఉన్నాయి, 

_ చొహ్మణేశరులలో అనార్య సంపదాయా లనేకం కనిపిసాయి. అంత 

మాత్రం చేత (బాహ్మణులందరూ ఆర్యులని, (వాహ్యణేతరు.. లందరూ 

ఆనార్యులసీ చెప్పడానికి వీలులేదు, ఆసలు ఈ- ఆచారాలు నం (పదాయాలు 

మొదలై నవి సంస్కృతికి సంబంధించినపి ; వంశ పారం పర్యంగా వచ్చేవి 
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కావు. వంశాను గతంగా సంక్రమించే దైహిక లక్షణాలను పరిశీలించిమానవ 

శాస్త్ర పరమైన తెగ (209 )ను నిర్ణ బుంచ వలసిపుంటుంది" 

మామూలుగా ౪ ఆంధ్రదేశంలోని (ప్రజలు మధ్యధరా అరణ్య ఉపతెగకు 

చెందిన వారని చెప్పవచ్చు. అయితే ,పదేశాలలో, కొండల్లో కోనల్లో నివ 

సించే కొంతమంది ఆస్ట్రలాయిడ్ ఉపతెగకు చెందినవారు కూడా ఉన్నారు. 

కొన్ని మ మంగోలాయిడ్ తెగకు చెందిన జాతులు కూడా ఆం (ధ్రదేశంలో కని 

పిస్తాయి. 

నేడు ఆం(ధులనగానే ఆం(ధప్రదిశ్ గుర్తు వస్తుంది. ఆం|ధ్రభాష, 

ఆం[ధ్మపదేశ్. ఆం(ధ([పజలనే వాటిలోని “ఆం(ధి పదం సమానార్థకంగా 

భాషను, దేశాన్ని, జాతిని నిర్దేశిస్తున్నది. సమానార్గకమని ఏందుకంటున్నా 

నంటే ఆం ధశాతిదే ఆం(ధ్రభాష; ఇదే అర్థంలో తెలుగుజాతి, తెలుగు 

భాష, తెలుగుదేశం అనికూడా చెప్పవచ్చు. ఆం౦[ధ-తెలుగు ఈనాడు 

ఒకే అర్థంలో ప్రయోగింపబడుతున్నాయి, అయితే కొన్ని [ప్రాంతాలలో ఈ 

రెండింటి వ్యపహారంలో కొంత భేదం కనిపిస్తుంది, ఉదాహరణకు కన్నడ 

దేశంలో ఎవరై నా *ఆంధి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఆంధ్రదేశానికి 

చెందినవారు అనే అర్ధంలోనే ఉపయోగిస్తారు. "తెలుగువారు అంటే తెలుగు 

మాట్లాడే వారందరూ -అం పే 'కన్నడదేశంలో ; నివసిస్తూ తెలుగు మాట్లాడేవారు 

కూ డా--అని అర్థం. “తెలుగు' అన్నది భాషకు, “ఆం ధ్రి అన్నది దేళానికి 

అధికారికంగా వాడుకలో ఉండడం వల్ల ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవడం తట 

స్థించింది, 

ఆం(ధ పథం ( అ౦ ధాపథమ్్స్ అనే పేరు ఆం౦(భులు నివసించే (పాంతా 

నికి సుమారు 15-16 శతాద్దాలనుంచే వాడుకలో ఉన్నట్లు కొన్నిశాసనాల వల్ల 

తెలుస్తున్నది. రామాయణ కాలంలో నేటి అంధ్రప్రదేశ్ (ప్రాంతం దండకా 

రణ్య౦చేత ఆవరింపబడి ఉండేది. జనస్థానంకూడా ఆం(ధదేశంలోని భాగమే 

నంటారు. బౌద్దయుగంలో ఈనాటి ఆంధ్రదేశంలోని భాగాలను వృజదేశమని, 
నాగభూమి అని, మంజీర దేశమని పిలిచేవారు 
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త్రిలింగ దేశమనే పేరుకూడా తెలుగుదేశానికి ఒక సేంని కొన్ని ఉల్తే 
ఖనాలు చెప్తున్నాయి. (పతాపరు[ద్రీయం లోని నాటక (పకరణ౦లో ఒక శ్లోకం 

ప్రకారం శ్రీశైల కాళేశ్వర 'చాకెరామాలలోని తిలింగాల వల్లనే (తిలింగ 

మనే పేరు వచ్చింది. తెలుగు అనే రూపమే (తిలింగగా సంస్క ఫ్రతీకరింప 

బడిందని భాషాశాస్త్ర వే త్తలలో అనేకులు భావిస్తున్నారు. గుణగవిజయా 

దిత్యుని సాతలూరు శాసనం మొదలై న చోట్ల త్రకళింగ "శబ్దం వుంది. 

ఇదే “తెలుగు?” శబ్దానికి మూలమని మరికొంద రంటారు, గోదావరి 
తూర్చుతీర.ం నుంచి మహానది వరకు కళింగ దేశమనే వ్యవహారం వుండేది. 

కళింగ దేశంనుంచి వెళ్ళిన వారు కనుకనే మలేసియాలో తెలుగువారికి _క్రింగు 
లనే పేరు పచ్చింది. 

ఆనాడు ఆం(ధ్రపధంగా _తీలింగదేశంగా, కళింగ దేశంగా, వేగి 

దేశంగా, వెలనాడు, పొకనాడు, పల్నాడులుగా ఉండి తర్వాత ఆం ధరాష్ట్రంగా 

అవతరించి ఛచీవరికి ఎందరో నముహానుభావుల తపోవలంగా 1956 నవంబరు 

ఒకటవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ నామంతో విశాలాంధ్ర. అవతరించింది. ఒక 

ప్పుడు, దక్షిణాపథానికి చెందినవాడనే అర్థంలో తెనుగువారనే పేరున. (దావి 

డులుండేవారు. ఆ తెనుగులే తెలగలు వారిదే తెలంగాణము. గ్రాహ్మణులలో 

కోడా తెలగాణ్యు లొకకాఖ. వింధ్య (ప్రాంతాలమంచి ఆంధ్రులు కూడా. దక్షిణా 

పథానికి వచ్చి ఆం; (ధపథాన్ని. ఏర్పరచుకున్నారు... ఆంధ్రదేశం, తెలుగుదేశం 

ఒకశుపో యాయి: నేడు ఆం|ధులు తెలుగువారు వేరుకాదు. ఆంతా ఒకటై 

నేటి ఆం ధ(వదేశ్లోని (పజలుగా మారారు. 

| నైసర్గిక స్వరూపం : ఆం(ధప్రదేళల్ 12014 - 18016 ఉత్తర 

_ అక్షాంశరేఖల మధ్య, 76°50* - 84045” తూర్పు తులాంశరేఖల మధ్య 

ఉంది. తూర్చుదిక్కున బంగాళాఖాతం, పడమట కర్నాటక. రాష్ట్రం, మహో 

రాష్ట్ర, దక్షిణాన తమిళనాడు, ఉత్తరాన మహారాష్ట్ర, మధ్య(ప్రదేశ్, ఒరిస్సా 

రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు. ఎల్తిలుగా. ఉన్నాయి. ఆం(ధ(పదేళ్కు ఐదు 

రాష్ట్రాలు. సరిహద్దుల్లో. ఉండటం వల్లి అనేక సంస్కృతులకు కూడలిగా ఆం(ధ్ర 
దేశం రూపొందింది. అంతేకాక ఉత్తర, దక్షీణ _. భారతాలకు ఆంధ్రపదేశ్ ' 

సేతువులాగా ఉంది. వేషభాషలలో, సంస్కృతిలో, దేహరచనలో అన్ని 
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విషయాలలోను ఆం(ధ(పదేశ్ లోని (ప్రజలు ఉత్తర భారతానికి దక్షిణ భారతానికి. 

వారధిగా నిలిచి ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు 965 కిమీ. పొడవుగల సము(ద 
తీరం ఉండడం మరో వె వై శిష్ట్యం. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ మనదేశంలో వె వై శాల్యంలో ఐవవ ఫ్రానాన్ని - ఆ(క్రమిస్తు 

న్నది. జనాభారీత్యా కూడా ఆం(ధ(పదేశ్ది ఐదవస్టాన మే. చారి (తకంగా ఆంధ, 

(పదెశ్లో. తెలంగాణ, కోస్తా, రాయలసీమ అనే మూడు (ప్రాంతాలేర్చడ్డాయి. 

ప్రస్తుతం ' అంధ్రప్రదేశ్ అనే భూభాగంగా ఉన్న (వదేశంలో లక్ష 

సంవత్సరాల (క్రిందటే మానవుడు జీవించేవాడు. ఆనాడు అతను ఉపయో 
గించిన రాతి పనిముట్టు ఈ (పదేశ ౦లో దొరికాయి. కొండలమీద (పవేశించే 

వాగుల వద్ద ఎన్నో రకాల పనిముట్లు లభించాయి. కొన్నివేల సంవత్సారాల 

ముందు మానవుడు జంతువుల్ని వేటాడేందుకు విల్ల ంబుల్ని ఉపయోగించేవాడు. 

ఇప్పటికీ ఆంధప పదేశ లోని ఏజన్సీ ప్రాంతాల్లో కోయలు, గోండ్లు మొదలె న 

వారు వోల్లి ంబుల్ని (పయోగించడం చారిత్రకంగా వారికి లభించించే అని చెప్ప 

వచ్చు. ఆంధ్రదేశంలో నేటికీ కొందరు అనాది (యానాది) జాతులవారు నిన 

సిస్తున్నారు. ఈనాడు వీరు తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉన్నా తెలుగు. భాష పుట్టక 

ముందునుంచే వీరు తెలుగు గడ్డమీద నివసిస్తున్నారని చెప్పవచ్చు." చెంచుల, 

యానాదుల అలవాట్లను, ఆకారాలను, జీవనవిధానాలను బట్టి 'పొతరాతియుగం 

నాటి అవశేషాలు వారిలో కనిపిసాయన్నది. గమనించవచ్చు. చెంచులకు వేట 
(పధానవృ త్తి. యానాదులు ఎలుకలు, ఉడుతలు, పాములు మొ॥ వాటిని పట్ట 

డంలో నిపుణులు, 

పాతరాతియుగం నాటి లక్షణాలు కొన్నిటితో బాటు కొ త్తరాతియయుగా 

నికి చెందిన అనేక లక్షణాలు తెలుగుదేశంలోని కోయలు, సవరలు, గోండ్లు 

మొదలై నవారిలో కనిపిసాయి. అయితే ఈనాడు ఇలాంటి లక్షణాలు దినదినా 

నికి క్రమక్రమంగా కనిపించకుండా పోతున్నాయి. డీ.వూ. 2500-900 మధ్య 

నేటితెలుగు దేశంలో (ప్రజలు కొ త్రరాతియగంలో జీవించారు. అప్పటివారిని 
మన 'ఆ౦ (ధ్రులని కాని, తెలుగువారని గాని పిలవడానికి వీలులేదు. ఆకాలం నాటి 

పజలను గూర్చి కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకోడానికి కెయిరనులనబడే పూర్వ 

' కాలపు సమాధులు కొంతవరకు ఉపయోగిస్తాయి. ఆశ్చర్యకరంగా ఉండే 
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ఇలాంటి సమాధుల్సి చూచి'జనులు వీటికి రాక్షనగుళ్ళు అని పేరుపెట్టారు. 

హనం చేయడం ఆర్యుల ఆచారమని, 3ెయిరస్లు (దావిడుల 
3 తెలుపుశాయని కొందరు భావిస్తున్నారు. అయితే శః విధంగా ఆం 

దారాలను ఒక్క సం|పడాయంతో కొలిచి వేరు చేయ బూనడం 

గ 
ef Gr th py tp a ప్రై oO 

౧] t3 టో GC 2. భే 

టీ ట్టి ర్ట ' సో వొతరాకియుగ౦టొ, కొ త్రరాతియుగంలో, ఇనుప యుగంలో ౪o|m 
న. లో లీ నా | త్త చెళంలోని (పజలు మూల దొవిడభాషనే మాట్లాడేవారో, కెలుగునే మాట్లాడే 

చ a నా . : ల 
Pen Fm ert వారో, మళ భాషను మాట్లాడవారొ తెలియదు; అయితే నేటి ఆం౦[ధ(_పదజళ. టొ 

నివసించి ఆంధ్రులు, పరరాష్ట్రాలలో, విదేశాలలో నివసించే ఆం ధులు 
మాకం ఆర్య, ద్రావిడ, ముండా, గోండు, కోయ, యానాది, చెంచు, నాగ, 
యకొడి, అనే జాతుల స మేళనం వల్లి ఏర్పడిన జాతి అనవచ్చు, అదే నేటి 

ఆంధ్రజాతి లేక తెలుగుజాతి. 

_ ఆం్రేతర | పొంతౌలలోని తెలుగువారి విషయం ఎక్కువగా తెలియదు 
గాని ఆంధ్ర పదేశేలో మొ త్తం జనాభాలో గౌమీణ జనాభాశాతం నుమారు 
0 పెగా ఉంది: పట్టణాలలో నివసించే (ప్రజలు కేవలం 20 శాతం మాత్రమే 

ఇక అత్యంత [పాచేన కాలునుంచి తమ అలవాట్లను, అభిరుచులను, నం వ 
అసో Cea ta శ ॥ "శా అ 

# 

డదాయూలను కౌవాడుకుంటూ వస్తున్న 4 గిరెజసులు ఆంధ(పదేశ్లో పదిహైదు 

ఆం ధజానవచుల యా నవృ త వ్యవసాయం. మనరాష్ట్రంలోని (శామి 
కులలో 89 శాతం వంచపా కౌతం వ్యవని నాయదారులు, 08 శాతం వ్యవసాయ కౌర్చికులు, మిగిలినవారు ఇతర (శ్రామికులు. 19681 నాటి లెక్కలతో పోలిస్తే మొ త్తంమీద వస్థవనాయదారుల శాతం తగ్గుతూ వస్తున్నది, వ్యవసాయ కార్మికుల శాతం ee: 

హెచ్రు చ్చుతూవస్తు న్నది, వ్యవసాయదారుల తా కాల కమేణా తమ భూముల్ని వై, ఎ గొట్టుకొని చిన్నరై తులుగా, వ్యవసాయ క కౌర్మికులుగా త యారపుతు న్నారని జొ జక వ్య ఆధ 
' జ 

ఎని వళ్ల కెజస్తుంది. ఆంధ్రపదేశ్ మొ తొంమీద వ్యవసాయరంగం “పెన పనిచసెవారు సుమారు 12 శాతం మాతే, 
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ఆం(ధ్రజానపదులలో మళ్ళీ అనేక కులాలు, జాతులు ఉన్నాయి. వసు 

ధైక కుటుంబాన్ని గురించి మనమెంతగా _ ఘోషిస్తున్నా నానాటికీ కులమత 

భేదోలు హెచ్చుతున్నాయేగాని తగ్గడంలేదు. కులమత వర్గ రహిత సమాజమే 
 పరమాశయమైనా చారి[తకాధ్యయన దృష్ట్యా ఆంధజానపదులలోని వివిధ 

జాతులను గురించి వివరించక తప్పడంలేదు. జానపద విజ్ఞానానికి, వివిధ 

కులమత వర్గాలకు ఒకక సారి (పత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది. కులాలలో. 

అనేకం వృత్తులనుబట్టి ఏర్పడినవే 5 కౌ బట్టి ఆయా వృత్తులకు సంబంధించిన్న 

విజ్ఞానం వేరువేరుగా ఉంటుంది. అశ్తే వివిధ మతాలకు. సంబంధిం చిన నమ్మ 

కాలు, సంప్రదాయాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. 

ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆదిమ. జాతులగురించి మొదట చెప్పుకోవాలి 

 అంధ్రపదేక్లో ఉండే ఆదిమ జాతులందరూ తెలుగు మాట్లాడేవారు కారు, 
ఆయినా వీరి సం(పదాయాలు, నమ్మకాలు, జీవన విధానంవల మన (ప్రాచీను 

లను గురించిన అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి. బోయలు మున్నగు వారిని 

గురించి మన (పాబీన కావ్యాలలో కూడా ఉల్లేఖనాలు కనిపిస్తాయి. బోయలు 
వేటగాళ్ళని, , ఆటవికులని, క్రూరులని కవులు వర్ణించారు. కరీంనగర్, నల్ల 
గొండ జిల్లాల్లో భోయీలనే జాతి ఉంది. పల్నాటి ఏరచరిితలో బాలచం౦| దునితో 

'దెబ్బలుతిని. పారిపోయిన వారిలో కొందరు “బోయ వారము మేము పూర్వంబు 

నందు బుజముల కాయలు సూన్ కన్గొనుడి” అన్నారు. భోయీలు నిన్న మొన్నటి 

వరకు పల్లక్రీలను మోస్తుండేవా 

'బోయలవంటి.' ఆదివాసులు. ఆంధ్ర పదేశ్లో 0) జాతులవారున్నారు. 

ఉప్పర పేర్లు చెంచు, కోయ, గోండు, భగత, గడబ, జాతప్పు, “కమ్మర, కట్టు 

నాయక, “కొండదొర, కొండకాపు, కొండరెడ్డి, ఖోండు, కోటియ. బెంకొ 

ఒరియ, కులియ, మాలి, మన్నెదొర, మూఖదొర,' పొరజ, రెడ్డిదొర, రోన, 

సవర, సుగాలి, యానాది, ఎరుకుల, అంధ్, బిల్లు, నాయకపోడ్, కోలం, 

పర్ణాన్, తోటి, గౌడు, నాయక, వాల్మీకి” (వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య 1974: 

. 1. 

వేలకొద్దీ సంవత్సరాలనుంచి అడవుల్లో, కొండల్లో నివసిస్తున్న గిరి. 

జనుల సంక్షేమంకోసం (బిటిమ ఇండియా (ప్రభుత్వం _ శ్రీకాకుళం, విశాఖ 
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పట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, వరంగలు, ఖమ్మం, అదిలాబాద్" 

జిల్లాలలోని ఆరణ్య (పదేశాలకు ఏజన్సీ (ప్రాంతాలని “పేరు పెట్టింది. నేటికీ 
గ ' ఛి ' గ 

ఏజన్సీ(ప్రాంతాలు అయే ఉనాయి. వారి పికి గతులో "పెద మార్చేమీ రాలేదు. 
య లం డా ౧ ౧ 

మార్చంతా కేవలం కాయితాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. 

ఆదివాసుల్లో ముఖ్యంగా కొండ, ఆడవి జాతులు, పల్లపు భూముల 
“వారు, దేశ (ద్రిమ్మరులనే మూడు రకాలవారున్నారు ఏజన్సీ ఆదివాసులై న 

కోయ, కొండరెడ్డి, సవర మొ॥న వారు ఇంకా నాగరికత ముఖం చూడడానికి 

ఇష్ట పడడం లేదు. పల్లవు (పాంతాలకు చెందిన కొందరు ఆడివాసులలాగే 

కోలాములు, నాయక్. “హోయలు, కోయలు ఇప్పుడిప్పుడే సెద్యం చేయడానికి 

అలవాటు పడుతున్నారు. నల్లమల చెంచులు మృాతం ఇంకా గడలను తవ్వు 

కొని తింటూ, వేటాడుతూ. ఆకులు అలములు భుజిస్తూ ఉన్నారు. 

ఆం(ధ[పదేక్లోని జిల్లాలలో గిరిజనుల జనసంఖ్యలో విశాఖ పట్నం 

జిల్లాకే అగ్రస్థానం, మొత్తం గేలి గిరిజన జాతుల్లో ఈ జిల్లాలో 2కీ జాతుల 

వారున్నారు. కొండదొరలు, వాల్మీకులు, కమ్మ, కోయలు, మన్నె దొరలు, రెడ్డి 
దొరలు, ఎరుకలు మొదలై నవారు విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉన్నారు. వీరిలో 

అనేకులు వ్యవసాయ కూలీలుగా కాలం . వెళ్ళబుస్తున్నారు. విశాఖ పట్నం 

జిల్లాలో సుమారు మూడు లక్షలమంది గిరిజనులుండగా (శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 

'దెండులక్షల పన్నెండు వేలమంది ఉన్నారు, ఈ జిల్లా గిరిజనుల జనాభాలో 

రెండవస్థానం ఆ(కమిస్తున్నది. ఈ జిల్లాలో సవరలు, "కొ ండదొరలు, జత పులు 

ఎరుకలు, మన్నె దొరలు మొదలై న 20 జాతుల వారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 
ఉన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రోంపచోడరవం, ఎల్లివరోం తాలూకా లలో 

గిరిజనులు ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారు: కొండరెడ్డు, కోయలు, కొండకాపులు 
మన్నెదొరలు, వాల్మీకులు మొదలై న వారు ఈ జిల్లాలో ఉన్నారు. పళ్చిమగోదా 
వరి "జిల్లాలో కోయలు, ఎరుకలు, కొండరెడ్డతో బాటు యానాదులు కూడా 
ఉన్నారు. కృష్ణాజిల్లాలో చాలాతక్కువమంది గిరిజనులున్నారు. రాష్ట్రంలో 

ఈ జిల్లా గీరిజనుల జనసంఖ్యలో 12 వ స్థానాన్ని ఆ (క్రమిస్తున్నది. ముఖ్యంగా 
ఎరుకలు, సవరలు, యానాదులు ఈ జిల్లాలో ఉన్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో 

చెంచులు, యానాదులు, ఎరుకలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. గిరిజనులు ఈ జిల్లాలో 
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బుట్టలు, తట్టలు, తడి కెలుఅల్లేవారుగా, వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నారు. నెల్లూరు, 

కర్నూలు, గుంటూరు జిల్లాలలోని కొన్ని తాలూకాలు కలిసి _పకాశం జిల్లాగా 

ఏర్పడ్డాయి. ఈ -జిల్లాలో యానాదులు, ఎరుకలు, చెంచులు, సుగాలీలుఎక్కు_వగో 

ఉన్నారు గిరిజన జనాభా ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాలలో నెల్లూరు జిల్లా ఒకటి. 
వీరి జనసంఖ్యలో గ్ వ స్థానం ఆక్రమిస్తున్న నెల్లూరు జిల్లాలో [4 తెగల 
మంది గిరిజనులున్నారు. “వీరిలో సగం మంది యానాదుల - ఎరుకలు మొద 
లై. న వారు మరికొంతమంది మాతం ఉన్నారు. యానాదులు ఎక్కువగా . 

ఇండ్లలో పని పాటలు చేసేష్థారుగా, వ్యవసాయ కూలీలుగా, పందులు పెంచే 
వారుగా జీవిస్తున్నారు యానాదులు చిత్తూరు జిల్లాలోకూడా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 

“కెల్లా అత్యధిక వై శాల్యంలో అడవృలున్నవీ ఖమ్మం జిల్లాలో = భద్రాచలం, 

నూగూరు (ప్రాంతాలతో పాటు జ్ల్లా తూర్చుభాగమంతా దట్టమైన ఆడవి 

పాంతంగా ఉంది. గిరిజనుల్లో ఎక్కువ భాగం కోయలు. వీరే నుమారు 

రెండు లక్షల, మంది ఉన్నారు. 

గికజనులను వదలి ఇతర కులాలకు వస్తే వాటి చరి(త', సంఖ్య, సం|(ప్ర 

దాయాలు మొదలై నవి (ప్రత్యేక (గ్రంథమంత అవుతాయి, హిందువుల్లో 18 
సంఖ్యకు ఎన్నో విధాలుగా [ప్రాధాన్యం ఉంది. కులాల సంఖ్య కూడా 18 
అని నాగులపాటి శాసనంలో ఉంది (సురవరం _పతాపరెడ్డి, తృతీయ ము(ద. 

ణం వ శీల). కోమట్టు, ఈదురవారు, గొ గాలవారు, అక్క-లవారు, సాలెవారు, 
మంగలులు, కుమ్మరవారు మొదలై నవారు ఈ 18 కులాల్లో ఉన్నారు. ఇంతకు 
ముందే చెప్పినట్లు ఈ కులాల్లో చాలావరకు వృత్తుల 'నల్ల ఏర్పడ్డవి. . కొన్ని 
మతసంబంధమైన కులాలు కూడాఉ న్నాయి. శైవ వై వైష్ణవుల వరి కొ త్తకులాలు 

అనేకం ఏర్పడ్డాయి. లింగాయతులు, బలిజలు, “జంగాలు, తంబళ్ళు శైవ 
కులాలు, నంబులు, సొ త్రానులు, దాసర్లు మొదలై నవారు వైషవకులాలు, వైష్ణ 
వుల్లో సాత్తని, సా త్తిన అని రేండు 'కాబలేర్పడ్డాయి: ఇవి శాత్తాద, శా త్రిన 
అనే అరవ పదాలకు తెనిగింపులు. సా త్తని (సాతాని) వారు జందెము ధరింపని 

వారు. సొ శ్తిన వారు జందెము ధరించే. వారు. సా త్తని వారిని (శ్రీకృష్ణ దేవ 
రాయలిలా వర్ణించాడు (ఆము క్ర మాల్యద 4-85) “పొంకవు పప్టైెనామములు 
పొల్పగు ష్స్ తిరుచూర్షరేఖలున్ చంకల ' తాళికాదళ విసారిత 'పేటికలన్ 

_భుజంబులన్స్ సంకును చకముల్ గలుగు సాత్తనివారు...” = 
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(గామాధికారి (యజమానుడు) గొను, వాని (వక్క న . ాహ్మణుడు భృళ్యుదై. 

గణక వృత్తిని (కరణము పనిని) అవలంబించినాడు. నీరులేనిచోట తటాకము 
వలె వేదాధ్యాపకుడొ క్కృ-డే ఉన్నను ఇక్కడ వాడు మురికి పొ(తలు తో మెడి 

పనిలో నియమిం వబడియు న్నాడు” (సురవరం (పతాపరెడ్డి, తృతీయ ము(డ్రణం ; వ 

392-948). ఆంధ్రుల జొనపన విజ్ఞానా నానికి (బ్రాహ్మణుల పాటలు, కథా 

గేయాలు. నమ్మకాలు, సామెతలు మొ'నలైన వాటి పాలు తక్కువేమీ కాదు. 
ఇటే ఖలీ ఆం(వశానప, మల్లో _బాహ్యణులు కూడా భాగమే అనే విషయాన్ని మరిచిపోరాను, 

న anf స కో ర ఆ a లి, ళా శ జ ' ' fy My > స్ Cy (స గ. రం | | జ ఖ్ న. ఒన్ అ ఇట ం_యుల్హ్ అతిముఖ్యమైన షా త పటొంచిన నారు, వచా స్తున్నవారు 

ప. శ జల్లే ॥ న త నస ఇ అల్లే ర్ యు , రెట్లు, కమ్మలు, వెలమలు, పల్నాటి ఏంచరి(త్రల్ లో దరంగంలో మాల, 
అము బ్ధం 

మాదిగ, వెలను, కమ్మరి, కుమ్మరి కులాల వారంతా. వైష్ట్షేవ సం _పదాయం 
వారై ఏక వం కీల భుజించారు. ఆనాడు వెలమలు వీర వైష్టపులుగాను, రెడు 

తట. 

ఉత రదేశంనుంది తెలుగుదేశానికి వచ్చారంటారు. (కీ.శ. 1100 ప్రాంతంలో, 
దక్షిణ తమిళ దేశం నుంచి వచ్చి కాకతీయ సేనలో చేరిన “వెల్లాలి 'జాతివారే 
వెలమలై ఉండవచ్చునని థిర్ స్తన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. అప్పటికే "ఆంధ్రదేశంలో * 

1పచేశించిన రెడ్డు కొత్తగా విచ్చిన వెలమల సె ద్వేషం సెంచుకున్నారు. ఆంధ 
దేశంలోని కొంత భూభాగానికి కమ్మనాడనే పేరు పది శతాద్దాలకు ముందు 

డా వుంది. కన్నడ రత్న(త్రయంలో ఒకరై న కొన్నకవి (10. ళతాా 

తెలుగు దేశంలోని కమ్మునాటి పుంగనూరుకు చెందినవాడు. 

లోనే స్పర్థలు eet వెలమలు దడిణ దేశం ,నుంచి, లెడ్డు 

నుంచి క్ర 

రెడ్లు మొదట చిన్న భూభాగాలకు అధికొరులై ఉండి రట్ట గుడ్లు అన 
బడ్డారు. రట్ట అంి”పే రాజ్యం, గుడి అంటే గుత్త. వ్యవసాయ నిమిత్రం, 

(గౌనూల రక్షణకోసం భూములు పొందిన వాళ్ళనే అర్థంలో రట్టగుళ్ళనే పేరు 

ఏర్పడింది. 1400 (ప్రాంతాలకు రెడ్డి పదం స్థిరపడింది. రెడ్డలో మళ్ళీ పంట 

రెడ్లు, పొకఠనాొ టి రెడ్లు, వెలనొటి, రేనాటి, 'మొరస, పల్లె రెడ్లనే భేదాలేర్పడ్డాయి, 

నివాన (గ్రామాన్ని బట్టి కూడా గోపేటి,. ఓరుగంటి, “పెడకంటి, కుంచేటి. 

మాూటాటి, డే సూరి రెడ్డవంటి పేర్లు ఏర్పడ్డాయి. తెలుగుదేశంలో. అత్యంత 

(పధానమైన రెడ్డ రాజా న్ని వై భనోపేతంగా ఏలిన రెడ్లు విజయనగర కాలానికీ 

జ 
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బ్రాహ్మణ, వై వైశ్య, రెడ్డి ఇత్యాది కులాలవారు సమాజంలో స్థిరపడిన 

వారు. అంతో ఇంతో నాగరికత చవిచూచినవారు. ' అటు ఆదివానులలాగా 

కాకుండా దేశ దిమ్మరులై జానపద విజ్ఞాన మే - జీవనోపాధిగా ఉండే జానపద 

భికుక గాయకులు కూడా అనేకులున్నారు. వీరిని గురించి (పత్యేకంగానే చెప్ప 
వలసి ఉంది. 

జానపద న్న తిగాయకులు : 

వృత్తి గాయకుల్లో. రెండురకాల  వాచ్ళున్నారు. పూర్వకాలంలో రాజులు 
తమ ఆస్టా నాల్లో వంళకీ రనంకోసం, శౌర్యగానంకోసం' కొంతమంది గాయ 

కుల్ని పోషించేవారు. సెనికులకు వీరరసాన్ని రంగరించి పోయడానికి కూడా 
ఈ చారణ గాయకుల్ని ఉపయోగించేవారు. రాజులుపోయి, వారి ఆస్థానాలు 

కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన తర్వాత (ప్రజలే రాజులయ్యారు. ప్రజల్లో నానా 
కులాలవారిని ఆశ్రయంచి కులకీర్తనం చేసే సేవృత్తి తిగాయకులు కొంద రేర్చడ్డారు, 
(బ్రాహ్మణులకు వ్నిపవినోదులు, క్షత్రియలకు భటాజులు, వైశ్యులకు వీర 
ముష్టులు, ఇతరులకు పిచ్చుకుంట్లు ఆ(శితులయ్యారు, వీరేకాక తరతరాలనుంచి 

| జానపద కవిత్వ. గానంతో పొట్టపోసుకుంటూ జానపద సాహిత్య భాండాగారాన్ని 

భద్రంగా రక్షిస్తూ వస్తున్న గాయక భికుకు లెందరో ఉన్నారు, తరాలనాటి 

సంస్కృతిని ప్రతివించించే సాహిత్యాన్ని పరిరక్షీంచిన మహానీయులుగా జాన 
పద వృత్తి తి గాయకుల్ని పేర్కొన ఇ వలసి ఉంది. _ 

జానపద వృ శ్రీగాయకులు చాలా వరకు దేశ్యదిమ్మరులే. ఒకవేళ ఏదై నా 
(గామంలో ళీ పూరిపాకో, అరెకరా పొలమో ఉన్నాకూడా ఈ గాయకులు 

చేశ సంచారం చేస్తూ పొట్టపోసుకోడ'మే 'పధానవృ త్తి త్రిగా భావిసారు. జానపద 

వృత్తి తి గాయకులలో ఎన్నో కులాలవారున్నారు. కొందరికి కులనామధేయమే 
గాయకవృ త్తిని సూచించేదిగా కూడా ఉంటుంది. “పిచ్చుకగుంటులు, శారద ' 
కాం(డ్రు,. వీరముష్షులు, జంగములు, దాసరులు, భాగవతులు, పూసల బలిజలు, 

_వీరన్నలవారు, సుద్దుల గొల్లలు, గంగిరెద్దులవారు, బాలసంతువారు, బుడబుడ 

కలవారు, చిందుమాదుగులు, జోగులవారు, బవనీలు, జక్కు_లవారు, హట్క- 
రులు,  కొమ్మువారు, వీరవిద్యావంతులు, మాష్కీలు, డక్కలివారు, బొమ్మలాట 
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గాండు, మున్నగు శ్రీరుతీరుల భికులు లాం ద్రదేశముననున్న జానపద గాయ 

కులు” (బి. రామరాజు 1978 : 798). 

...... పైవారిలో కొందరు చుట్టు (ప్రక్క-లఉండే రాష్ట్రాలలో కూడా (ప్రవేశించి 
అక్కడి పాటలను, కథాగేయాలను కూడా పాడి పొట్టపోసుకుంటున్నారు. ఇటు 
వంటి వారిలో ముఖ్యంగా పెర్కొన దగినవారు పిచ్చుకుంట్లు, “పిచ్చుకగుంట్లు', 

“ పిచ్చికుంట్లు?, “పిచ్చకుం ట్లు’ మొచలై. న పేర్లతో. వీరిని పిలుస్తుంటారు. 

*భిత్తుక్రి శబ్దభవమే “పిచ్చుకి . వీరు రెడ్రను, యాదవులను యాచించి జీవనం 

సాగిస్తారు. కృష్ణామండలంలో కమ్మవారికి కూడా గోత్రాలు చెప్తారు. పొల్కు 

రికి సోమ నాధుడ్తి కాలం నుంచి, వీరు వికలాంగులని చెప్పబడుతున్న ది... ఇదే 

అర్థంలో వీరిని *హెళవరుి అని కన్నడంలో పిలుస్తున్నారు. రాయలసీమలో 

'పచ్చుకుంట్లు కుంటి మల్లారెడ్డి కథను గానం చేస్తారు. (తంగిరాల : ఆం(ధ 

జ్యోతి = ఎ వారపత్రిక : 19-27). ఈ కథలో పిచ్చుకుంట్లు రెడ్ల సంతా. 

నంగా చెప్పబడ్డారు. పిచ్చుకుంట్లు కు శీ. నలు. అకె. ల మల్లికార్జునుని | భక్తులు. 

ఎల్లి నాగి రెడ్డి కథ, వేమారెడ్డి కథ మొదలై. న వాటిని పిచ్చుకుంట్లు పాడుతారు: 

గుంటూరు మండలంలో కొందరు పిచ్చుకుంట్లు పల్నాటి వీరచరిత్రను కూడా 

పాడుతున్నారు. మొదటినుంచి పిచ్చుకుంట్లకు గంట, తి ర్తి వాద్యాలు, పిచ్చుక 

గుంట్లలో' గొల్ల, తెలగ, గంట, తురకం, తొగరు, మంద, తీ త్తి జాతులవారు 
న్నారు (బి. రామరాజు ' 1978 : 793) కన్నడంలోకూడా "హెళవరు వంశా 
వళినే. గానం చేస్తూ తెలుగునాట తాము చేసిన వృత్తి తినే కొనసాగిస్తూవస్తున్నారు. 

కన్నడ పీచ్చుకుంట్లలో ఎద్దు కుంట్లు, గంట కుంట్లు, చాప కుంటు అనే వారు 
న్నారు, కన్నడ గీతాలను పాడే హెళవ రుకూ డా ba మల్లి కార్టునునిభక్తు తే. 
వీరుకూడా తమవంశంలోని కుంటి జనా శైన్ని గురించి రకరకా లకథలు చెప్తారు. 
63 పురాతనుల వంశావళిని హెళవరు చెపారు, ఇంకా తిరుపతి. తిమ్మప్పకథ 
కరిభంటని. కథ మొదలై. నవికూడా వీరు గానం చేస్తారు. 

“దాసరులు. వైష్టవులు, వీరిలో. బుక్క దాసరి, పాగదానరి, భాగవత దాసరి, 
చిన్నదాసరి, దండెవాసరి, మాలదాసరి. మొవలై న ఉపజాతుబన్నాయి. కన్నడ 

_కఠాగేయాలను, గేయాలను షాడే వారిలో “దొ విదాసరు*. అనే వారి. మాతృ 
భాష తెలుగే. 'దాసరులు శంఖం, తంబురా 5 చిరుత. పలికిస్తూ విష్ణునంకీ రన 

చేస్తూ భిక్షమడుగుకారు. ee 
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బలిజలు “బణజిగరు? అనే పేరుతో కన్నడదేశంలో కూడా. (పసిద్దు 

లైన వృ త్తిగాయకులుగా ఉన్నారు. రాయలసీమలో పూసల బలిజలు ఎక్కు 

వగా ఉ న్నారు. వీరు ౩ పూసలు అమ్ముతుంటారు. బొబ్బిలికథ, బొలనోగమ్మకత 

మరాటీలకథ, _ చిన్నమ్మకథ, కామమ్మకథ మొదలై న -' కథాగేయాలను 

వీరు పొడుతుంటారు. పూసల బలిజలు వైష్ణవులు, అయినా శైవ గాధలను 

కూడా పాడుతుంటారు. (ప్రాచీన కథాగేయాలనే కాక పూసల బలిజలు సుబ్బి 

రెడ్డికథ, కలిచెర్ల నరసిం హా రెడ్డికథ మొదలై. న వీరగాథల్ని కూడా పాడు 

తుంటారు. 

(ప్రపంచంలోని జానపదమహా కా వ్యాలలోనే ఎన్నదగింది పల్నాటి. వీర 

కథ. ఫిన్లేండు జాతీయమహా కావ్యం “కలేవాల' కన్నడంలోని జానపద మహా 

కావ్యం “మలెయ మాదేశ్వర" మున్నగు వాటికన్న పరిమాణంలో, విలువలో 
గొప్పది పల్నాటి వీరకథ. ఈ మహాకావ్యాన్ని పాడేఐరు, పల్నా టివారు లేక 
వ్ విద్యావంతు నలు. పల్నాటివీరకథలను 'పిచ్చుకుంట్లు పాడుతుంటారనే వాదం 

తప్పని, 'పల్నాటి వీఠగాథలను గానంచే సేహక్కు పిచ్చుకుంట్లకు లేదని, ఆ 

హక్కు వీర విద్యావంతులదేనని తంగిరాల సుబ్బారావుగారు అభిప్రాయపడ్డారు 

(తంగిరాల: 'ఆం(ధ్రజ్యోతి-వారప(త్రిక: 29. 1-71) వీర _విద్యాపంతులు' 

హరిజనులు. వీరు గుంటూరు, నెల్లూరు మండలాలలో ఎక్కువగా ఉన్నారు 

పల్నాటి వీరకథలను గానం చే సేటప్పుడు వీరజోడు, గంటలు, తిత్తి, తాళం, 

క్ర త్తిడాలు ఉప పయోగిసారు. కథనుపాడే' పధానవ్యకక్త్ కి పల్నాటి వీరునిలాగే 

వేషం వేసుకుంటాడు. ప పన్నెండు బిరుదులు ధరించి వీరావేశంతో కధను పాడు 

తుం పే శోతలలో కూడా వీరావేశం కలుగుతుంది. 

తెలుగు. జానపద. గాయకులలో ఎన్నిదగినవారిలో జంగాలు ఉ న్నారు. 

వీఠిని తెలంగాణంలో బుడిగె జం గాలుఅంటారు, బుడిగె అన్నది పీరు వాయించే 

వాద్యానికి పేరు. తెలుగులోని వీరగాథల్లో సగం పాడేది జంగములే అన్న 
విషయం గమనించదగ్గది. జంగం రగడ వీరా వేశానికి తగ్గట్లుంటుంది." బొబ్బిలి 
వరుసలో వుండే కథలతోబాటు పద్యాలను, కీ ర్రనల్ని చేర్చి, యక్షగా నధోరణిలో 

జంగంకథలను రూపొందిందారు జంగాలు. భల్లాణరాయచరిత్ర, వామన 

విజయం, సిరియాళ చరిత్ర, దేవయాని' మొదలై నవన్నీ ఈవిధంగా రూపు 
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దాల్చినవే. జంగాలు ఈనాటివారుకాదు. [ప్రాచీనకాలంనుంచీ జానపద 

సాహిత్యం వీరివల్ల వూపిరి పోసుకుంటూ వుంది. మొదట మొదట వీరు శైవ 
సంబంధమైన కధలను మాత్రమే చెప్పేవారు. కాని రాను రాను శై వేతర 

శథలకు కూడా అలవాటు పడ్డారు. 

_ శారదకొ (డు తెలంగాణాలో వ్యాపించివున్నారు. వీళ్లు కధ చె 'ప్పేతీరు 

కూడా ఇంచుమించు జంగాలలాగే వుంటుంది. జంగాలకు “జంగం రగడి 

అనే ప్రత్యేకమైన వరుసవున్నప్టే శారదకాం(డ్రకు “శారదవరుస" వుంది, 
“తకిట, కిటతకిట, కిటతకిట కిటత, అని దీన్ని చెప్పవచ్చు, వీర్మిపన క్తి ప్రాచిన 

సాహిత్యంలో కానరాదు. జంగాలు “తందానతాన” పల్లివిని ఆలాపించనే 

శారదకాం డు (పతిదరువు చివరా “ఓ భారతి కరుణామకి, భళి శారద కరుణా. 

నిధి” అనే పల్లవి (IefI2in) ని ఆలాపిప్తారు. శారదకాండుకూడా శె వులే, - 

మున్నూరు, ముతరాసి మొదలై న తెలగ కులాలనుంచి వీరుద్భవించారని రామ 

రాజుగారు రాశారు. (1978:797). భిక్షుకగాయకుల్లో వీరే అధిక సంఖ్యాకులు... 

శారద వరుసలోని పాటలతోబాటు శారదకా ౦(డ్రు మరికొన్ని చారి (తకగేయాలను 

కూడా వీరావేశంతో గానం చేష్తారు. సర్వాయిపాపడు, సదాశివరెడ్డి మొదలైన 
కథల్నిచె ప్పేదిపీరే ముఖ్య | కథను ఒకరుచెప్తావుం పే మరొకరో ఇద్దరో వంత . 

పాడుతారు, 

జానపద గాయకులలో వీరముష్టివారు' కూడా వీరశై వులే. కోమట్లను, 
జంగాలను యాచించి బతికే వీరముష్టివారి వాద్యం జేగంట లేదా తప్పెట, 

కోమట్లకు ఇలవేల్చయిన కన్యకాపర మేళ్వరిని గురించిన పాటలను పొడటం - 

చేత కోను సు వీరిని ఎక్కువగా ఆదరిస్తారు. దీనికి ఒక కధవుంది.. రాజరాజు 

కన్యకను చెరపట్టడానికి వస్తుండగా పల్లకీ మోస్తుండిన వీఠరముష్టులు కావాలని. 

ఆలస్యంచేశారోట, ఈ లోపల కన్యక అగ్నిపవేశం చేసింది. ఈ విధంగా. 

కన్యకమానం కాపాడినందువల్ల వీర ముష్టులు కోమట్ల ఆదరానికి పాత్ర 
లయ్యారు. 

ఒగ్గు అనే వాద్యాన్ని వాయించేవారిని ఒగ్గోళ్ళ అంటారు. వీరికే వీర 

- న్నల వారని మరొక పేరు. వీళ్ళ ఆరాధ్య దైవం వీరన్న. వీభ్ర పెప్పేవి. 
కూడా వీరన్న కథలే. ఒగ్గు వీరి (ప్రత్యేక వాద్యం. ఇదే శివుని డమరుకం. 
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వీరణాలను, తప్పెటలను కూడా వీరన్నల వారుపయోగిస్తారు. వీరు చెప్పే కథ 
అలో ముఖ్యమైంది కొమిరెల్సి మల్లన్న కథ. వీరన్నల వారు కర్నాటళంలో 

కూడా ఉన్నారు. 

తెలుగు దేశమంతటా, వ్యాపించి వుండే జానపద గాయకుల్లో బవనీలు 

కూడా వున్నారు. వీళ్ళనే బై ండ్లవాళ్ళని, పంబాల వాళ్ళని కూడా చెపారు. 

1కీడాభిరామ౦లో కూడా బవనీల (పస ,క్తి వుంది. బవనీలు ఎల్లమ్మ, పోచమ్మ, 

అంకమ్మ వంటి (గ్రామ దేవతల్ని కొలుస్తారు. జమిడిక లేక బవనిక అనే 
వాద్యం బవనీలకు (ప్రధానమైంది. దీన్నే పంబ ఆని అంటారు. కృష్ణా 

గుంటూరు ప్రాంతాలలో దీన్నే జముకులంటారు. అందుకే జముకుల కథ 

అనేది ఏర్పడింది. 

_కాటవావాజు కథ, కృష్ణలీఆల వంటివి చెప్పేవారు గొల్లి సుద్దులు. వీళ్ళు 

చొమ్మలను కూడా (ప్రదర్శిసూ కథలు చెపారు. కొమ్ములు, వీరణాలు, శంఖాలు 
మొదలై నవి వ్రి వాద్యాలు, వీరిలో ఎక్కువమంది వైష్ణవులు, 

పెన చెప్పిన జానపడ గాయకుల్లో చాలా వరకు కన్నడ దేశంలో 
కూడా వున్నారు. సాలానులు, బాలసంతువారు, బుడబుక్క-లవారు, జోగులవారు 

మొదలై న జానపద భిక్షుకులంతా వివిధ జానపద కళలను తరతరాలనుంచి 

కాపాడు. తున్నారు. వారి పాలిటికి అవి ఇంకా వృత్తి విద్యలుగానే వున్నాయి, 

ఎ (పభుత్యమూ (పకటించని “స్వయం ఉపాధి పధకాలుిగా జానపదులు తమ 

కళల్ని రూపోందించు కున్నారు. ఈ అందరు కళాకారులూ ఆం(ధ జాన 

పదులు. ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞాన నిర్మాతలు, పోషకులు: 

|. ““తన్సహ విశ్వామిత 'స్యెకళతం పుత్రా ఆసుః ; పంచాళళ్ 
ఏక జ్యాయాం సో మధుచ్చందసః, పంచాశత్ కనీ యాంసః ; 

తదై ఏ జ్యాయాంసో నతే కులమ్ మేనిరే, తాన్ అనువ్యాజ- 
హారన్ తౌన్ వః (ప్రజా భక్షి _ఫైతి త వీతేం (ధాః పుం(డ్రా 

శబరాః పుళిం౦దా మూత్రిబా ఇత్యుదంత్యా బహవో భవంతి 

వై శ్వామి శ్రా దస్య్యూనామ్ భూ యిష్టాఃో 
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(ఐతరేయ (బాహ్మణమ్ Asiatic Society of Benga, (1800), 

7వ సంచిక, క వ అధ్యాయం, 6 వ ఖండం), 

2, “కారా వారో నిషాదాత్తు చర్మకారః (పసూయకే 
: వై దేహీకొదం[ధమేదొ బహిర్థాగమ ప్రతిశ్రయోొ'* 

_(మనున్మృతిః, నిర్ణయ సాగర్ (_పెస్, బొంబాయి (1920), 10 వ 

అధ్యాయము, శో. 86). 

$. ఏటుకూరి బలరామమూర్తి, ఆంధ్రపదేశ్ దర్శిని, విశాలాంధ్ర పన్లిషిం్ 
హౌస్, విజయవాడ, 1876, పృ, 85... 





జానపద కవిత్వం 

మౌభిక్ర జానపద విజ్ఞానంలో మన దృష్టిని మొట్టమొదట ఆకర్షించేది 
జానపద కవిత్వం. “జానపది శబ్దం చెవిని పడినంతనే ఆంధులు ఆలో 

చించేది గేయాలను గురించే. ఆ తర్వాత వారి మనసుకు వచ్చేది రామాయణప్పు ' 

పాటలు, భారతప్ప పాటలు, వీరగాథలు వగ్గెరావగైరా. తెలుగువారిలో పతి రెండవ | 

వాడూ కవిలాగా కనబడతాడనే మాట హేళనో అవహేళనో కావచ్చు కాని, 

కవిత్వానికింకా తెలుగుదేశంలో. కాలం చెల్లిపోలేదన్న మాట మాత్రం నిజం, 

. వాగూపమైన మౌఖిక జానపద విజ్ఞానంలోని (ప్రధాన శాఖలను ఈ (క్రింది 
విధంగా గుర్తించవచ్చు, 

మౌఖిక జానపద విజానం 

(జానపద గేయం 
le జానపద కవిత్వం 

జానపద కథాగేయం 

కథలు 

ఓ. గద్యకథనాలు |__ఐతిహ్మాలు 
పురాణాలు 

de సామెతలు 

4. పొడుపు కథలు 

ర. జానపదభాష 

గేయం నోతి దీర్చ ము, భోవ కవీతారూపము, కథావీరహీశము అయి 
వుంటుంది. కథాసహిత గేయాలను కథాగేయాలనవచ్చు. : రెండూ గేయరూపం 
లోనే వుంటాయి కదా అందువల్ల రెండిట్నీ క్షలిపి గేయమనే ఎందుకనరాదు 

అని వాదించవచ్చు. కొందరు ఆ విధంగానే 'గేయి, శబ్దం రెండింటికీ వ ర్తి 



ఆం(ధుల' జానవద విజ్ఞానం శ్ర 

చేలా రాశారు కూడా. సమస్త మానవ జాతిని సూచించ డానికి 
‘man? అనే పదాన్ని. వాడుతున్నా స్త్రీలను. (వత్యేకించి చెప్పేటప్పుడు 

*ంmMan? అనీ, పురుషులను చెప్పేటప్పుడు “౧౧” అనీ వాడటం . కూడా 

ఇలాంటిడే* కథాగేయం (౧8౧౭1176 song) గేయమే అమునా దానిని (ప్రత్యే 
కించి చెప్పాలంటూ. Encyclopaedia Britannica ఇలా అంటుంది : 

“‘Ballads are a variety of folksong; but they are suffici— 

ert by a group ia themselves ౦ be classed separately {vol 

ఏ, p. 22). 

గేయాన్నీ, కధాగేయాన్నీ వేరుగా చెప్పడం సమంజసమైనా ఈ 

రెండింటినీ కలిపి చెప్పడానికి గేయానికి భిన్నమైన పదం వేరొకటి అవసర 

చునిపిస్తుంది. “జానపద కవిత్వం ' గేయరూపంలో వుండే గేయాలకు, 'క్రధా 

గేయాలకూ వ ర్రించే పారిభాషిక పదంగా ఈ రచయిత సూచి చాడు (చుండ 

రం; 1976: 9). 

జానపదుల అకృతక రచనల్ని *కవిత్విమనే పేరుతో పిలవ్వచ్చునాఅ నే. 

(వళ్నవుండనే వుంది శాస్త్రబద్దమైన మహాకావ్య పరంపరకుఅన్వయిం చే"సిద్ధాం 
తాలనే జానపద కవిత్వానికి కూడా అన్వయిం చేట్లయి తే బహుశా దాన్ని కవిత్వ 

మని మనం పిలవ కూడదు. మేధా సంబంధి కాదు కాని జానపద కవిత్వం 

మాదయ సంబంధి. (పక్ళతితోనే తమ (బతుకును ముడివేసుకున్న జాన 

పదులు భావజీవులు. నిసర్గ పరిసరాల్లో జీవించే వాము కాబట్టి శృంగార హాస్యా. 
లను గాని, శోకరౌ దాలనుగాని జానపదులు తీవ్రంగానే వ్యక్త కం చేస్తారు. 

మాటలో ఎంత కటువుగా కనిపించినా హృదయం అనతికాలంలోనే 'అక్ట్ర 

మవుతుంది. జానపదుల అనుభవ (ప్రపంచం పరిమితమైంది. అయినా జనప 

చీయ దృష్టితో, “అచ్చి మైన దృష్టితో చూ "స్తే చారి అనుభవ వె వైశాల్యం చాలా 

గొప్పదనే చెప్పాలి. పు పు స్తకానుభవం బౌద్దికానుభవం తక్కువై నా జీవనాను 

భవం జానపదుని దగ్గర "సముద్దిగానే వుంటుంది. అత్యంత సరళ శిల్చంతో 

నిసర్గ నుందరమైన కవిత్వాన్ని వెలయించగల అనుభవమూ, అభివ్య క్రీ కరణ. 

శక్తి జానపదుల కున్నాయి. అందుకని. జానపద: కవిత్వం శిష్ట కవిత్వంతో 

శాప్రియంగా. పోటీ పడలేదు గాని ఆది ఎచ్చమైన కవిత్వమే. 
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సేయం 

“ఫోకొసాంగ్*ను “పల్లెపదా*లని, 'పాతపాబి లని చెప్పేవన్నీ పాత 
మాటలు. మొదటి అధ్ధా [యంలో చె ప్పినట్టుగా జానపద విజ్ఞానం పాతదీకాదు, ' 

కొ త్రదీ కాదు. అది నిరంతరం రూప దాల్చుతూనే "వుంటుంది, పాతదిడు 

తూనే వుంటుంది, భిన్నరూపాలను పొందుతూనే వుంటుంది. కొన్ని నియ 

మాలకు లోబ డినట్లుగా కనిపించినా జానపద గేయం అన్నది నియయాలకు 

వాలా వరకు అతితమెంది. వందలు--వేలు జానపద గేయాలను పరిశీలించిన 

తర్వాత 'వాటిలో కొన్ని సామాన్య లక్షణాలను గు ర్హించ వచ్చు గేయ 

రూపంలో వుండడమూ, జానపదుల చేత సృష్టింప బడడమూ వీటి ముఖ్య 

లక్షణాలు. 

“అజ్ఞాత కర “త్వం, సామూహీక ప్రచారం, మౌలిక స సం(పదాయం,. 

(ప్రాచుర్యం, సారళ్యం,. అనేకుల మనస్సుల నాకర్షించి సంపాదించిన 

డాతీయతి?. జానపద గేయ లక్షణాలని చేంబర్స్ విజ్ఞానసర్వస్వం చెపు ప్తున్నది. 

ముఖ్యంగా మౌళిక సం|పదాయం, (పాచుర్యం, అజ్ఞాత కర ర్భృత్వం జ జానపద 

గేయాలను శిష్టగేయాలనుంచి వేరు. చేసాయి. పల్లెటూరి వారు గేయాన్ని 

సృష్టించారా అన్నది ముఖ్యం కాదు, సృష్టికర్త అ(ప్రధానుడై. వక్త లేక నాయ 
కుడే పధాన. పాత. వహించినప్పుడే గేయం జానపద 'గేయమవుతుంది. 

అందువర్లి “నేను జానపద గేయం రాశాను? అని ఎవరైనా చెప్పారంటే వారికి 
ఈ గేయాల .అంతస్సత్వాన్ని గురింఛిగాని, అత్తిప్రధాన లక్షణం. “గురిం చిగాని 

కెలియనన్నమా టు, 

జ్ఞాత కర ర్ఫృృత్యాన్ని సంతరించుకొన్న గేయం ఏ పుస్త కంలోనో 
పురుగుల కాహారంగా సడివున్నా అది జానవదగేయం కాజాలదు. (పాచుర్యం 
దాని మరో ముఖ్య లక్షణం. గేయగుణం దాని (ప్రాచుర్యానికి చాలా వరకు 
దోహదం చేస్తుంది, ప్రాసలు, అను ప్రాసలు అలంకారాలేకాక జానపద 

_ గేయానికి ఆవళ్యకాలూ, అత్యంత సహజాలూనూ. గేయరూపం జ్ఞాపకం 
వుంచుకోడానికీ, పునరుచ్చరించడానికీ పనికి వస్తుంది. (ప్రాచీన: మానవుని, 

భాష్క (ప్రాచుర్యాన్ని పొందాలనుకున్న | శబ్దం లయబద్ధమైనదని చెప్పే పునరుక్తి 
దోషం అంటవచ్చునేమోగాని, పునరుక్తి 'ఇానవదుల విషయంలో. గుణమనే 
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చెప్పాలి. పల్లవి, అనుపల్లవి. లయవినా్యసం లేకుంటే వానపదునికి “వూపే 

రాదు. మానవుడు లయబద్ధంగా మాటల్ని కూర్చడం కొన్నివేల ఏళ్ళ (క్రితమే 

(ప్రారంభమయింది-] - 

కథాగేయాల నుంచి గేయాలను. వేరుచేసే గుణాలలో ముఖ్యమైంది . 
ఆత్మాశ్రయ ధోరణి లేక* భావనిష్టగుణం, వీటిలో కథనం వుండదు, పని 

పాటల్లో, పారమార్ధిక గేయాల్లో, బాంధవ్య గీతాల్లో ఆత్మపరత్వం' మరీ 
 ఎక్కు_వగా కనిపిస్తుంది. శృంగార గేయాల్లాంటి కొన్నిట్లో సంభాషణ రీతి కూడా 

_ కనిపించవచ్చు. జానపద గేయాలు అ(పయత్నంగా వెలువడుతాయి. అయినా 

ఈ అవయత్న రచనల వెనుక అపఫ్రార జీవనానుభవం తొంగి చూస్తుంటుం 

దినడం శయోకి, కాదు, * తన మనోభావాన్ని ఎదుటి. వారితో. చెప్పటం 

ఎప్పుడైతే హూనష్తడనర్చుపన్నాతో అప్పట్నుంచే కవిత్వం. పుట్టుకొ స్తుంది. 

మలమల మాడ్చేఎండలు, హోరున కురిసే వర్షాలు, ముడుచుకు పోయే చలి, 

ఆనందంతో హృదయాన్ని ఉట్టూతలూగించే పంట పొలాలు, శరీరాన్నంతటినీ 

కదలింపజేసే కష్టమైన పనులు, చావులు పుట్టుకలు, పెళ్ళి, పేరంటములు, 

పండుగలు, పబ్బాలు, పూజలు ఒక్కటేమిటి (ప్రతీ * సంఘటన, (పతీ సన్ని 

. "వేశము, పల్లెటూరి. వారి కవితావేశానికి మూలకందాలవుతూ వచ్చాయి” 

(నేదునూరి గంగాధరం 1961: 8-4) 

ఆజరచనలయిన జానపద గేయాలు కొఖిక సం ప్రదాయంతో జీవిస్తాయి. 
మౌఖిక సం(పదాయానికి. చెందిన సాహిత్యం అక్షర సాహిత్యంకన్న ప్రాచీన 

మెనడి మాత్రమే కాదు ఎక్కువ ప్రాచుర్యం కలది. సామూహిక. (ప్రసారం 

(communal transmission). పునః సృషి (re- creation) కూడా జాన. 

పదగేయాలు రూపొందడంలో వధానప్వాళ పహిసాయి. . సమష్టి అచేతన 

(collective unconzcious) అన్నది జానపదగేయ సృష్టికి కారణమవు 

తున్నది. మరో. వీధంగా. చెప్పాలంటే. వ్యక్క కతీళం (impersonal ) గా 

ఉం౦డడం' ఏటి లక్షణ మున్నమాః టి, 

జానపద సాహేత్యానికంళటికీ అన్వయించే ౩ మరొక లక్షణం: బహు " 

రూవధారణం' .  బహురూవుల్లాగే జానవద గేయాలు వేయని 'వేషమంటూ లేదు. 
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ఈ గేయాలను పాడే (పతి ఒక్కరూ ఏదో పదాన్ని లేక వాక్యాన్ని మరిచిపోతారు. 

లేకుం కే చేరుస్తారు. అదీ లేకపోతే మారుస్తారు. సృష్టికర్త అ(పధానుడై , 

ఒకొక్క గాయకుడూ పదవాక్య వ్యత్యాసాలకు కారణకర్తలవుతూ వుంచే 
మూలగేయం కాలాన్ని గురించి పరిశోధించడం వృథా(ప్రయాసే' అనుతుంది, 
మొత్తం మీద. (ప్రతి జానపద గేయమూ అకృతక మానవుని నవనేవో న్మేష 
శాలినియైన పతిభవల్లి. ఆవతరించిన,నిరాభరణ . సౌందర్యరూపమే. 

ఆంధ్రుల అపార. గేయ సాహిత్య రాశిని గుంచి పరిశీలన జరిపే 
టప్పుడు పైన పేర్కొన్న కొన్ని' సామాన్య అక్షణాలను తెలుసుకున్నపే, 

గేయాల పుట్టు పూర్వోత రాలను గురించి కూడా కొంత అన్వేషణ జరపాల్సిన, 
ఆవశ్యకత వుంది. *రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని ఆ కర్షక కార్మికులక 
విశ్రాంతి యెరుగని ఆ రెక్కలే దిక్కు. వారి కష్టసుఖాలు వారిలో వారే చెప్పు 

కోవాలి. హృదయంలో ఉన్న ఆనంవమో, ఆవేశమో, దుఃఖమో, కష్టమో 
పెకి వెళ్ళబుచ్చుకుం పేనేగాని హృదయభారం తీరదు. ఇదే జానపద కవిత్వంగా 

వెలువడింది” (నేదునూరి గంగాధరరి 1861 : శ), జానపద గేయాల పుట్టు 
కను గురించిన పరిశీలనలో మొదటి అధ్యాయంలో వివరించిన వివిధ సిద్దాం . 

తాలు వుపకరిస్తాయి. న 

గేయం పుట్టుక కాలాన్ని అన్వేషి స్తూ పోతే ఇకిహాసపూర్వయుగాలకు 

వెళ్లాము. పాతరాతి యుగం తుది దశలో వుండిన (కోమాన్యాన్ మానవులు 

దాదాపు మనవంటి వారే. ఆ తర్వాత మనిషిలో భౌతికంగా -కాక సాంస; గ్రాలతి. 

కంగా పరిణామం జరిగింది. మానవుడి భాష సంజ్ఞలతో (ప్రారంభమై మెల్లి 

మెల్లగా. భావానికి తగ్గ శబ్దాన్ని, వాడడం వరకు వచ్చింది. 

ఇ “కవక్టమొద్ట మనిషి నోట వెలువడిన పాట ఎటువంటిదో చెప్పడం 
అసాధ్యం. అయ్యినా వనికి, పాటకు వుండే నంబంధాన్ని "బట్టి మొట్టమొదట 

పని పాటలు... (work songs) వెలువడి వుండవచ్చుననీ పిస్తుంది, వేట 

ఆదిమమానవుని (ప్రదాన వృత్తి. వేటాడిన తర్వాత వేట ద్వారా కలిగిన భావో 

'ద్వేగంతో నృతాల్లు చేస్తూ మాట్లాడిన భాష లయబద్దంగా 'వుందేదని వూహించ 

వచ్చు... అలోచించే శక్సి లభించడంతో బాపే మానవునికి మానవాతీత (పపం 
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చంలో, నమ్మకంగూడా [ప్రారంభమై వుండాలి. తమ సుఖదుఃభాలను మానవా 
తీత శక్తులకు విన్నవించుకునేటప్పుడు కూడా ఆదిమానవులు లయాత్మక గీతాల 

 నాలాపించి వుంటారని వూహి ంచవచ్చు. 

తెలుగులో జనపదగేయాలు ఏ కాలంనుంచి వున్నవం'టే ఎవరు లెక్క. 

కట్టి చెప్పగలరు z బహుశా తెలుగుభాష మూల (ద్రావిడ భాషనుంచి విడివడిన 

కాలంనుంచీ తెలుగు పాటలు ఉండేవేమో : అం పే తెలుగు జానపదగేయ. 

సాహిత్యం ఎంతలేదన్నా రెండువేల ఏళ్ళనాటిది. ఆధారాల వేళ్ళ వెళు 

క్కుంటూ వె_ే దొరికేది శూన్యమే.. గాథాసప్తశతిలో వచ్చే పల్లెపదాల (ప్రస క్రి 

తెలుగు గీతాలను గురించినదై తే ఆంధ్రులకు అంతకంటె సంతోషించే విషయం 

వుండదు. రోకటిపాటలు తరువోజల్లో వుంటాయన్న విన్నకోట పెద్దన్న సూచ 

నను బట్టి ఈ ఛందస్సు జానపద గేయాల మాద్యమంగా (పాచీన కాలంనుంచీ 

వుందం కే తప్పుకాదు, అద్దంకి శాసనంల్లోని తరువోజను బట్టి తొమ్మిదవ శతా 

బిలో రోకటి పాటలవంటి జానపదగేయాలు (ప్రచారంలో వుండేవని 'వూహించ 
వచ్చు. నన్నెచోడుని కాలంనుంచి రోకటిపాటలుండేవని ఖచ్చితంగా చెవ్ప 

వచ్చు. శబర కామిని మల్లికార్జునుని గూర్చి పాటలు షాడుతూ రోకలితో దంచు: 

తుండడం నన్నెచోడుని కంటబడిండి. తరువోజలు, మధ్యాక్క_రలు జానపద 

గేయాలలో ఎన్నోచోట్ర దర్శనమిసాయి. ఇవి (పొాజ్నన్నయ కాలంలోనే శాసన 

సాహిత్య రూపంలోనే కనిపించడం మనకు ఎరుకే. నన్నెచోడుడు పేర్కొన్న 

ఆంకమాలికలు, గౌడుగీతములు, ఆరతులు జానపదగేయాలే. ఉయ్యాల 
పాటలు కూడా పేర్కొని నన్నెచోడుడు తెలుగువారి జానపదగేయాలలోని అనేక 

(ప్మకియలకు చరితను చేకూర్చి పెట్టాడు. 

నెలమి జింక పిండు దొలుమేన. జేసిన 

తపము పండ బండె. దరువనంబు 

'లువిద లింపు మిగుల నూయల పాటలు 

పాడ మధుమదమున బాడెనభలు (4-88) 

తెలుగు జానపదగేయాలను గూర్చి మాత్రమేకాక 'సామాన్యంగా జాన 

పద విజ్ఞానాన్ని గూర్చి. అనేక సాశ్ష్యాలను తిరుగులేకుండా వాలిపితెనడు 
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పాల్కురికి సోమనాథుడు, ఈ దేశకవి అచ్చమైన దేశిగీతాల నెన్నిటినో విని 
వాటిని పేర్కొని మహోపకారం ' చేశాడు. సోమనాథుడు పేర్కొన్న ఈ కింది. 

పదాలలో అనేకం నేటికీ వున్నవే. 

.. పదములు తుమ్మెద పదముల్ ప్రభాత 

ముప పర్వత పదము లానంద 

పదముభు శంకర పదములు నివాళి 

సదములు వాలేశు' పదములు గొబ్బి 

పదములు వెన్నెల పదములు సంజు 

వర్ణన మరి గణ వర్షన పదము 

లర్జవ ౩ ఘూ ష ఘూర్జిలుచు నుండ 

బాడుచు నాడుచు బరమహర్షముత. 
గూడి సద్య క్ర సంకుల మేగుదేడం., 

ఇలా (ప్రాచీన క్రవులు పదాలనీ పోట్రలసీ శీరోన్న జానపదళేయ 
"రూపాలను కొన్ని ద్రధాన శీర్షికల (కిందికీ తేవడం సులభమైన పనికాదు? 
వర్గీకరణ అన్నది వ్ అధ్యయనానితై నా అనివార్యం. జానపద విజ్ఞానాన్ని : 
ఆధునిక అవవరాలకు అనుగుణంగా శాస్త్రీయమైన రీతీలో విభజించిన ఆర్. 
ఎస్, బాగ్స్ జానపద గేయరూపాలు ఆరింటిని గు రించాడు. అవి : రనగీతాలు, 
దైనిక జీవనానికి సంబంధించినవి, జీవితంలోని. ముఖ్యఘట్టాలు, పిల్లల 
“పాటలు, మతసంబంధ గేయాలు. 

శానపదగేయాలను లె రొకిక్షగీ పౌలు, పారమార్థిక సతాలన శీర్షికల క్రంద 
సూలంగా ఎిళజించవచ్చు. ఆశ్రయాన్ని బట్టి పాటల్ని పురుషుల గీతాలు, స్త్రీల 
సాలలు, ఉభయుల గీతాలు, పిల్లల పాటలు అని 'నాలుగు రకాలుగా విభజించ 
"వచ్చు. రసా న్ని బట్టీ చూస్తే వలవృ పాటలు, హాస్య గీతాలు మొదలై. న విభ్రాగా ' 
లేర్పడతాయి. గేయాల క్రియాత్మక: గుణాన్ని తీసుకుం పే పనిపాటలు, క్రీడా 
గీతాలు, నృత్యగేయాలు మొదలై న 'విభాగాలే౮ ర్పతాయి, ఇమే లయను, గాయ 
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కులను, వాద్యాలను తీసుకొని విభాగాలు. ఛెయ్యవచ్చు. , సాధ్యమైనంత వరకు 
అన్ని రకాల ,గేయాలనూ. _ ఇముడ్చుక్షోగలిగిన ' విభజన చేస్తే "ఈ [క్రింది 

. విధంగా ఉంట్లుర్ధిది. 
" 

1. చని. పాభలు' 

Mae గేయాలు 
లె బాంధవ్య గీతాలు 

పిలలు పాటలు 
na) . 

శ 

ర్ 

6. వలపు. పాటలు a 

8 

పని; పాటలు, : 

: వీటిని ఆంగ్లంలో Work songs అనీ, labour songs ఆనీ yy ke ఏ ST a 

songs of action "అనీ అంటారు. _గౌమిక్ష జయం కాద్మీక కమం లాంటి” 

పదాలకం కే పని చేసే సేటప్పుడ్డు షాడే పాటలను పనిపాట అనడం మేలు వీటిలో . 
అనంత వె వైవిధ్యం ఉంది. ల 

గొడ్డలి, కొడవలి, రోకలి, తిరగలి మొదలై. నవే పని పాటలకు వక్క 
వాద్యాలు, ఈ ప్రాట్టలకు లయ. పని ననుసరించి ఉంటుంది, "బరువై న పనై శే 
పాటకూడా బరువుగా, నెమ్మదిగా సాగుతుంది. పని చకచకా సాగవలన, వస్తే పాట కూడా అ్లే పరుగెడ్తుంది. ఈ పాటలలో గీత నాయకుని. - song lés- 
der) పాత్ర గణనీయమైంది. 

తెలుగుకు నంబంధించినంతవరకు పనిపాబల్లో ముఖ్యంగా “పేర్కొన, 
దగినవి కర్షక గేయాలు. వీటిని. పొలం పాటలిసవచ్చు. వానేదేవుజ్జి. "ప్రోఢ్లీం 
చడం మొదలుకొని అన్ని పనులు ముగించుకోనో ఇంటికి వెళ్ళు వరకు "రైతు 

నోటినిండా పాటలే. వానపాటలు, ఏరువాకపొటలు, ఏతాము? పాటలు, నీరకళ్తే 
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పాటలు, కలుపు, కోత, కుప్పనూర్చిడి, గింజలుదులిపే పని పాటలన్నీ రై వుకు. 

తన పనిలో దోహదం చేసేవే. ఏతాముతో సీరుతోడి ఎన్నో పాట్టుపడిన రై తు. 

ఏటి కేతం బెట్టి యెయిపుట్లు పండించి 

నేను గంజిలో మెతుకెరగ నన్నా - 

అని వాపోవడమూ కద్దు. రాయల సీమలోని కపిల పాటల్లో వై విధ్యం 

ఉంది, ప హృదయాన్ని కదిలించే చురుకుదనం ఉంది, , అల్బాకరాలలో అనల్బా 
ర్థాలను సూచించే జాణతనం ఉంది, 

మాను మాను పువ్వుగా చె 

మాని కింద రాశి పోసె 

ఇప్పిమాను పువ్వుగా చె 
ఇప్పుడిరిగె నా మనసు. 

ఈతమాను ఇల్లు కాదు 

తాటిమాను తావు కాదు. 

తగిలినోడు మొగుడు కాదు 

తగరు బంగారు కాదు. 

బాయిగంగా దిల్లారిగంగా. 

బారమంతా మోపినాము 

బాయిలోని సిరి బాలగంగా 
బాలలెద్దులు నీ బారమమ్మా- 

తోటతోట బొమ్మన్నకీ 

ఆవునెయ్యి అరటిపండు 

మనబాయి బొమ్మన్నకీ 
మల్లెపూల మెడదండ = 
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కపిలతో సీరుతోడి, మడికి గట్టుకట్టి ఉల్లాసంగా చందమామ పాట 
లాలపినాడు రైతు. 

రాతిరి రాతిరి వసావని చందమామయ్యో!: మామ-చంద 1 

రాతిగంధం తీసి ఉంచితి చందమా మయ్యో, మామాచంద ॥ 

రాతిరి రాతిరి రాకపోతే మామ- చంద ॥ 

రాతిగంధం రగిలిపోయే మామ-చంద 11. 

(నేదునూరి గంగాధరం we: 27) 

పొలంపనుల్లో స్తీ పురుషలిద్దరి క సమాన ప్రాధాన్యం ఉంది. శ్రీ 
సమానత్వం కోపం పోరాడాల్సిన కేత్రమది కాదు. కలుపుతీసే లాంటి పనులు 

శ్రీలే చేస్తారు* వాటికి సంబరిధించిన పాటలు స్త్రీలే పాడుతారు. వరినాటడం. 

తలుప్ప తీయడం అయిన తర్వాత కోతల వరకు వనులుండవు. కోతకాలంలో " 

మళ్ళీ కోలాహలం మొదలవుతుంది: శెలుగులో పొలిపదాలు కూడా బోలెడన్ని 

లభిస్తాయి. గింజల్ని దులిపి, ధాన్యం రాశులుగా పోసి, రాశిచుట్టూ గీత 

గీస్తారు. దాన్ని పొలి అంటారు. ధాన్య సమృద్ధికి “పొలి” అని, దానికోనం 

పూజించే దేవుడికి 'పొలిగాడు” అని అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఆనంతపురం 

| సౌంతంలో కొలవడానికి ముందు పొలంలో ధాన్యరాశి చుట్టూ జిల్లెడాకు చేత 

బట్టుకొని మూడు (ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. దీనికే పౌలిదిరగడమని పేరు. వ్యవ 
సాయంలో ఈ విధంగా మొదటినుంచి చివరివరకు ఒకొ-క్క-పనికి పాడేపాట. 

'లెటువంటివి, వాటి లయ ఎటువంటిది అన్నది పరిశోధిస్తే ఆసక్తికరంగా. 
ఉంటుంది. ' 

కర్షక గేయాలు ఈనాటికీ ఇంకా నిలిచి వున్నాయి కాని కార్మికగేయాలు 

చాలా వరకు యం (త్రాల మోతల్లో మరుగున పడిపోయాయి. మిల్లులలో ' బరు 

వులు మోసేవారు, రాళ్ళు కొ"ప్టేవారు, బస్తాలు మో సేవారు ఫాడేపాటలు అక్క 
డొకటి, ఇక్క_డొకటి వినిపిస్తే ఎక్కువ. 

వృ త్రిగేయాలు పనిపాటల్లో (ప్రధానంగా కనిపించే మరో గేయరూపంగా 

నేటికీ నిలిచి వున్నాయి. ఈ పాటల లయలు' పనికి తగినట్టుగా వుంటాయి. 
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పడవ పాటలు (ప్రపంచమంతటా కనిపిస్తాయి. వీటిలో పల్లవి (IefraIn) లేక 

షత పదాలకు చాలా ప్రాముఖ్యం. ఉంది. ఆంధ్రదేశానికి. పొడవై న సాగర 

మ కృష్టా గోదావరులు ప్రయాణాలకు, ఎగుమతి దిగుమతులకు ఉప 

డవ పాటల్లో పదాలకన్న ధ్వన్యనుకరణలే = ఎక్కువగా 

ఉంటాయి. పడవపాటలకు విశ్వజనీన వ్యాపి ఉన్నట్లే, పాటలో: పదంకన్న 
మె వాటికి విశ్వజనీన లక్షణమూ అభించింది. 

ఎలెన్సా ఓలెస్సా ఏలెన్సా ఓలెస్సా 

tl 

ఏలా యేలా యేలా దే యలా యేలా యెలా మేలా తం , చేలా 

వలా ప్రీల్లా జోర్శెయ్ చార రెయ్ 

| ఇలాంటి వాటిలో తరచి చిచూస్తే పదాలకు. అర్థాలను కొంతవరకు కల్పించ 

వచ్చునేమో. కాని వాటిని పా వారికి అర్థం పయోజనశూన్యం; శబ్దం భారం 
తగ్గంచె సాధనం. కొన్ని పడవ, పాటల్లో వేదాంతం. ఎక్కువగా. కన్పిస్తుంది. 
ఎటుచూచి నా మగా పరుచుకొని వుండే నీల గంభీర సాగరం ఎంత .లోతు 
గుండె మనిషికై నా వేదాంతం నేర్పుతుంది. “గ ైక్కుతాదా. నాతెవ్ఫ, కళ్ల ల 
జలధిలో మునిని పోతుందా....? అనే విచికిత్సలో పడతాడు మానవుడు. 

m 

3 

వన్ని వృత్తి త్తిగేయాల్లో పనితనం గురించిన (ప్రస క్రి కనిపిస్తు ౦ది. జక 
మదరి. ఆమ్మాయి ఆల్లిక పనిని ఎ౦త చక్కగా చే చేస్తుందో ' ఈ (కింది గీతంలో - 
ఉంది, [1 

దారి కూతూరు మేలంపు రాలురా 
కూసోని అ వైరా కూరాకు జిబ్బిరా 

పండుకో నలైరా పట్టమంచామురా చందమామా = సై 

నిలబడుకో నల్లెరా వ్లంవు. దాగిరి న 
వంగోని అకెరా వడ జలిడిరా క కలే స న పండుకో నల్లెకా  పట్టుమంచామురా చందమామా - 
(తాయమ్మ, రామాపురం, శ చింతామణి తాలూకా, టపతల్యా. 
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పనిపాటల్లో చివరిగా గృహసంబంధమైన. తిరుగలి పాటల్ని, రోకటి 
పాటల్ని చెప్పాల్సివుంది. విసరురాతి పాటలనే పేరుతో తిరుగలి పాటలు రాయల 

సీమలో ఎక్కువగా (పచారంలో ఉన్నాయి. "ఇవి మామూలుగా ద్విపదద్భాయలో 

నడుస్తాయి. సామాన్యంగా ఈ గేయాలు పదిపదిశ్షే హెను పాదాలు కలిగి 

వుంటాయి. వీటిలో ఆడవారి అనుభవాలు అణిగివుంటాయి. వారి సుఖదుఃఖాలు, 

'మమతలు, మనువులు, అనుబంధాలు, ఆచారాలు,  విసరురాయి ధ్వనితో పాటు 

గీతంలో చోటు చేస్తుకుంటాయి. | 

రోకటి పాటలు నన్నెచోడుని కాలంనుంచి వున్నట్లుగా ఆధారాలున్నాయి. 

తిరుగలి పాటల్లో (హస్వాలు దీర్హాలవుతాయి; రోకటి పాటల్లో దీర్ణాలు (హస్వా. 

లవుతాయి. రోకటీ పాట తెలిసిన పడుచు దం౦చడానికి సిద్ధమయిందం"ే కష్ట 

మైన పనికూడా సులువవుతుంది. అప్పుడు. 

దంపు దంపని యేరు అది యెంత దంపు' 

ధాన్యరాశుల మీద చెయ్యేసినట్లు 

వంట వంటని యేరు. అది యెంత వంట 

వదినెతో మరదళ్ళు వాదాడినట్లు - 
అని ఆడుతూ పాడుతూ ఆ. అతివ పని ముగిస్తుంది, అయితే 

ఈ యేలా ఈ వడ్లు దంగవు గామోలూ 

ఏలూరు సంతాకు ఎల్లను గామోలు.... 

అస్నుకునే అనుమానవ్వురుగులూ అనేకులుంటారు. 

' విన్నకోట పెద్దన రోకటి పాటలు తరువోజ లయలో ఉంటాయ న్నాడు. 
తరువోజకు తెలుగులో వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైబడ్డ చరి త్ర వుంది. అందు ' 
వల్ల రోకటిపాటలకు కూడా అంత పాత చరి(శే వుందనుకుం టే తప్పుకాదు, 

విసరు రాతి పాటలకు, రోకటి పాటలకు ఉండే భేదాన్ని “కృష్ణశ్రీ* ఈ విధంగా 
వివరించారు . “*విసురురాతి పాటలు సోదరుని అభిమానమూ, పొడుపు కథ 

వంటి సమస్యా, పుట్టింటి అందమూ, _పేయసి పరివేదనమూ వంటి అనుభవ 
వీజముల చుట్టున్నూ అల్లిన అందపుగూబచ్చు... - రోకటితో దంపుతున్న ఆయాన _ 
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ములో కల్పన సాగడానికీ అవకాశము తక్కువ. తల్లియైన తరువోజను బట్టి 
నాలుగు పొదాలకూ, ద్విపద (పభావాన్ని బట్టి రెండు పాదాలకూ వగుతుంది 

ష గ్ర (“క కలీ , పల్లెపదాలు : 46). 

మొత్తం మీద పనీపాటలు నిజమైన జానపదగేయాలన దగ్గవి. పనిలోని 

కజాన్ని వరపంవలేస్తూ, పని పాటులకు సహజమైన సంబంధముందని నిరూ 

టలు. ఈ విధంగా ఇవి ప్రయో జనాత్మ క - గీతాలని చెప్పవచ్చు, 

ఈశ్వరాజ్జ లేనిదే వీమయినా కుట్టదనే బలమైన నమ్మకం జా పదుల 

కుంది. ఆందుకే వారు చేవుజ్జిస్తుతిసారు, పూజిస్తారు. మెట్టివేదాంతమై మెనా నే 

మాబ్లాదుతారు, పరమ హార (పాపి పికి భక్తీ-కర్మజ్ఞాన మార్గాలు న్నాయని దాన 

వదులు పుస్తకాల ద్యారా "నేర్చుకోలే దు. మానవాతీత శక్తులను మంచిచేను 
కోడానీకి స్తుతించడం, కర్మకాండలను జరపడం, తత్వచింతన చేయడం 
పా చన కాలంలోనే ఉన్నాయి.? 

పరమార్థమం పే అత్యుత్మష్టమైన అర్థం, దీన్ని సాదించొ లం ళీ 
భక్తింక కర్య్మ--జ్ఞాన మార్గాలు ముఖ్యమైనవి. వీటిలో ఒక్కొక్క మత౦వారు 
ఒక్క్కాక్కదానికి ప్రారాన్యమిషారు. కాని జానపదులకు ఈ మూడూ కావాలి. 

భక్తి కలిగి వుండటానికి అందరికీ అధికారముంది కాబట్టి వీరు 
| వారనక అందరూ ఈ మార్గా న్ననుసరిసారు, ఈశ్వరుని పై పెన అత్యంత 
(పేమ కలిగి వుండడమే భక్తి LE అని సరళీకరించి చెప్పవచ్చు. జానపదుల 
మంలో దేవతలకున్న సి సానం. ఎన్నదగ్గది. దేవకాస్తుతి ద్యారా భ క్తిని, వెల్ల 
డించుకోడం అత్యంత సరళమైన మార్గం, తెలుగులోని దేవతాస్తుకుల్ని శె వ 
సంబంధాలని, వైష్ణవ ఫంబంధాలని, ఇతర దేవతా సంబంఛాలని స్థూలంగా 

| విభజించవచ్చు, 

శివునికి వంబంధించిన దేవతామూర్తుల్లో గణపతిని. మొదట చెప్పు 
వైనోదిక సందర్భాలలో కూడా గణపతి స్తుతి బం విహిస్తున్నవం'పే ఈ మూ పై న సామాన్య జనుల్లో ఎంతభ క్తి వుందో కెలస్తుంది. గణనాధుడు ఆందరిక ; నాధుడ్లనే నమ్మకాన్ని ఈ (కింది 

౦ చేయటం జరిగింది ; 
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* గణనాధ విగ్గుణ గణనాధ 

గెజ్జమూ ర్తి 'మోవలింగ గణనాధ 

. తొడ్డమూతొ నీరు తెచ్చి గణనాధ 

తోరంపు బొజ్జాలు కడిగి గణనాధ [గ 

అయ్య వార్తు నిన్నే గొల్వ గణనాధ 

వాళ్ళ పంచాంగమున  వుందుపయ్య గణనాధ 

కొమిడి వాళ్ళు నిన్నే గొల్వ గణనాధ 

వాళ్ళ తిక్కిడం దే వుందువయ్య గణనాధ 

కాప్పవారే నిన్ను గొల్వ గణనాధ 

వాళ్ళ కాడి మెడి నుందువయ్య గణనాధ 

(గంగన్న, కొమ్మేపల్లి, వాయల్చాడు తా॥ చితూరు 1) 

భ క్తి గేయాల్లో - మేలుకొలుపులు, లాలులు, సంవాదాలు _ ఉన్నాయి. 

“తెల్సి వారవచ్చె చిక్కులు తెలుపొందె చక్కని నా తండి , మేలుకో” అని పుర 

హరుడైన ఈశ్వరుణ్ణి మేలుకొలిపి భక్తిని ఆ రూపంలో వెల్లడించుకుంటారు 
కొందరు. 

జడలోను గంగాను ధరింయిచుకొన్నట్లి 

మండలమెలు నాంబళివుని సన్నిధికే..., 

అనే సంవాదరూపంలో పార్వతీ పర మేశ్వరులన భీ క్రిత స్మరించుకోడం 

ఇం కోపద్ధతి, 

పాముకుకూడా పాలుపోసి పెంచేఅమాయకులే న జానపదులకు, నాగన్న 
మీద వాత్సల్యం ఉండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. నాగపూజ ఆరి(ధుల పూజా 

విధానాలలో (ప్రముఖ స్థానం ఆక్రమించడానికి కారణాలు వెతుకుతూ పోతే. 

టోటె డంత చరిత్ర అవుతుంది. . 



. 
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పుట్టలో నాగన్న బూచి నాగన్న 

ఎండలో పడుకో కు వెరినాగన్న 

కలవారు ఇళ్ళలో గర్వంబు వారు 

కౌలాపి జల్లేరు కాళ్ల దన్నెరు. 

(కృష్ణ శ్రీ", వల్లెపదాలు :lAly 

సామాన్యులకుండే అసహనాన్ని ఎక్కు దో ఒకచో ట ఏదో 

విధంగా వ్య క్తం చేస్తారన్న దానికి -పెపదం ఒక ఉదాహరణ. కలవారు 
పాముక్రంటె విషం ఎ క్కవుండే వారని ' బహుశా ఇదొక సూచన కావచ్చు. 

“వాళు ఎంగిళ్లు వేసి భం 'గప్పస్తార' ని కూడా ఈ పాటలో జానపద శ్రీలు హెచ్చు 

రించోరు. 

కలవారియద 

చే 

' విషువ ఎత్తిన పది అవతారాలలో రామ, కృష్ణావతారాలు జానపదులకు 
ఆత్యంత పీతి కర మైనవి. రాముడంత ఇష్టమైన తండి, సీతవంటి చలిని 
తల్లి తెలుగు వారికి మరెవరూ లేరు. సీతమ్మ స్తేరు చెప్పగానే తెలుగు.వడుచుల 
ఒజ్ళు పులకరిస్తుంది, భక్తితో పరవశిస్తుంది. సీతమ్మ మరుతో మేలుకొలుపు 

పాడితే అదొక తృ ప్పి తెలుగు ఆడవడుచుకు. క్రింది పాటలో జానపదులకు 
సవాజమైన నిసర్ల సుందర భావాలు గునగుసలాడుతాయి , 

అమ్మా సీతమ్మా. మా తల్లి ముద్దుల గుమ్మ 
లేవె బంగరు బొమ్మ లేవమ్మా... 

"అత మామ మరదులు తోడికోడచ్ళ 
అపుడె లేచుచున్నారు లేవమ్మా 

అదియేమె' మాయమ్మ అలసి నిదించేవు.. 
అ _త్తవారిలిది వం. 

(శారదాంబ, నెల్లూరు, 
ముఖ్యంగా చివరి రెండు పాదాలలో తెలుగువారి. నంన్మృతి కుటుంబ మర్యాద రూపంగా తొంగిచూస్తున్నది,. 
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మేలు కొలుపులలో, లాలి పాటలలో, మంగళహారతులలో & విసు న్వరూ 

పాలను ధ్యానించుకొని భక్తి. మార్గాన్ని ' అనుసరిస్తారు. జొనవదులు. ఈ 

(కిందిది అలాంటి పసిద్దభ క్తి క్రి గీతాలలో ఒకటి. 

కేశవయని నిన్ను వాసిగ భక్తులు 

వర్ణించుచున్నాచు మేలుకో 

వాసవ వందిత వసు సుదెవ నందన 

వైకుంఠ వాసుడ మేలుకో - - మేలుకో 

నారాయణ నిన్ను నమ్మిన భక్కులు 

కరుణ (బోవ వేగ మేలుకో - 

శరణన్న రక్షణ బిరుదు. సకున్నది. 

శశిధర సన్నుత మెలుకో. -- మేలుకో F 

" (సుశీలమ్మ, నెల్లూరు 

"నోరు నొవ్వంగ నొక్కసారి. గోవిందయని. పరమార్థమున భజన 

చేయని వారుం కే నేమి పోతేనేమి?, అని "జానపదులు _పగాశ మై మెన భ్ క్రితో 

తమ నమ్మకాన్ని వెలుపరిస్తారు., 

“శీవుట్టి, విష్ణువునూ, వారికి సంబంధించిన. వారినే. కాక శైవ వైష్ట 

వేతర చేవతాస్వరూపాలనూ అంతే (వ్రగాఢ విశ్వాసంతో స్తుతినారు జానపదులు. 

కాలేషామస్తాను కూడా వారికి ఆరాధ్యదై వమే, నెల్లూరు దగ్గర 'కసుమూరు అనే" 

(గామముంది, గాలిదయ్యాలచేత పీడింప బడే వాళ్ళను మసాను తప్పక బాగుచే 
సాడని పలువురి నమ్మకం, ఇ౦(ద్రకంటి సూర్యకాంతం గారు. "కాలేషామసైోన్ ' 

దేపుని కీర్తనలు"  రచించారు.ఇటువంటి థచనలే. కాక్ష జానపదుల్లోనే పుట్టి 

(వచారమైన పాటలుకూడా కొన్నివున్నాయి. 

వేదాంతులు కర్యమార్గాన్ని నిరసించి నా 'వేదాదులన్నీ కర్మలకు . కూడా 

.పాధాన్యమిచ్చాయి. యజుర్వేదం యజ్ఞాది కర్మలను గూర్చిచెప్తున్నది. అయితే 

యజ్ఞయాగాదులు సామాన్య జనుల కందుబాటులో ఉండేవికావు. (వతాలు, 

నోములు, జాతరలు మొదలై నవి కర్మ సంబంధమైన జానపద గేయాల కాల 
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వాలాలు. వరలశక్క్మీ( వతం, మంగళగౌరీ వ్రతం, లక్షవత్తులనోము, తులసి 
నోము, మో చేతపద్మంనోము మొదలై నవి స్త్రీల ఆచరణలు. గంగమ్మ, 
బాలమ్మ, ఎల్లమ్మ, పోలేరమ్య, కలుగోళమ్మ మొదలై న దేవతలకు సంబంధిం 
చిన జాతరలు పురుషుల కర్కుకాండలు, 

పూజలు, (వశాలు, నోములకు సంబంధించిన పాటలు ఎక్కువగా 
(బహ్మజాదుల్లో వివిపస్తాయి. మిగిలిన వారిలో ఎల్లమ్మ .. గంగమ్మ మొదలై న 
దేవతల ప పూజలు ఎక్కువ. పల్లెటూళ్ళలో జాతరలకు (బాధాన్యం ఎక్కువ. 
రేణుకా దేవి అవతారమైన. ఎల్లమ శ్రను గూర్చిన పాటలు, గంగమ్మను గూర్చివ 
పాటలు చాలా ఉన్నాయి, కఠీరనగర్లో (ప్రచారంలో ఉండే ఈ (క్రింది. పాట 
లలో ఎరిమ్మను సేవించే విధానం. వర్ణింపబడింది. 

ఏడేడు బోనాలతోనూ ఏడేడు జమిటికెలతోను 

కొలురూ (ప్రజలంత ఎల్లమ్మనూ 
జ. లం 

కల్లులోట్లాతో కోడిపుంజులతో. 

సార సీసాలతో గొల్టెపోతులతో 

ఎల్లమ్మను గొ గొల్లురూ. వేడుకాతోను (త్రివేణి : 5808) 

వతిఏటా చిత్తూరు జిల్లాలోనిపుంగనూరు మొదలై నచోట్ల ఉగాదికిముందు 
వచ్చే మంగళవారం గంగమ్మ జాతర జరుపుతారు, గంగమ్మకు ఎనుబోతులను 

బిలియిసారు. పుంగనూరులో గంగమ్మ జాతర సమయంలో ఈ పాటను. పాడు 
తారు, 

సు నిలునిలు గంగమ్మ తల్లి, నిలువమ్మా గంగమ్మతల్లి 

నీ వల్ల మేము ద్రితికేము.... 

వినువిను గంగమ్మత ల్లి వినమ్మా గంగమ్మ తల్లి 
కొమ్ములు తిరిగిన పొ పేలి నిచ్చేనో 

ఒక పుట్టి వీము దీపాలు సెమైను _ 

కొమ్ములు తిరిగిన ఎనుపోతు నరికేను... 

_(కరిఐనవయ్య, పుంగనూరు) 
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పరమార్థ (ప్రా ప్తికి అనుసరించే మార్గాలలో జ్ఞానమార్గం విశిష్టమైందని 
పెద్దలు చెపారు. వేదాంత గేయాలకే తత్వాలని పేరు. జానపదులకు ఉపని 

షత్తులు, దర్శనాలు, తాత్వికళ్లో కాలు తెలియవు. అక్షరబద్ద మైన శిష్టవేదాంత 

సాహిత్యం పండితులకు మాత్రమే వేద్యమై వుండగా వ్య్నాగూపమైన. జానపద 
తత్వాలు ఆభ్రాలగోపాలమూ ఇంపుగొల్ఫుతాయి. జానపద తత్వాలలో అదె § 

_ తంతోబాటు రాజయోగం, ఆచలవేదాంతం, కులమతాదుల నిరసన, అహింస 

"మొదలై నవికూడా (పతిపాదింపబడివుంటాయి. (పజల్లో (ప్రచారంతో ఉండే 

తత్వాలలో 'సీతపాఏి “నారాయణ శతకము? “రామరామ శతకము *వచనకాల 

జ్ఞానము? “ఆత్మబోధామృత త తము “కలిప్రమాణ తత్వకీర్తనలు* ' "కాల 

జ్ఞాన తత్వములు” “'తారకామృత సారము మొదలై నవి ముదిత. (గంథరూపం 

లో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని శిష్టుల రచనలు కూడా చేరి వున్నాయి. వీగంటి, 
ఎడ్డరామ "న్కు నారాయణదాసు. హరిదాసు, పిడుప ర్తివారు, చిలుక్రపాటివారు 

_ మొదలై న వారి రచనలు జానపదులకు కూడా చిరపరిచితాలు. వీర బహ్మ్యాం 
గారి కాలజ్ఞాన తత్వాలకు ఆం ధదేశంలో మంచి (ప్రచారంఉంది.. ఈ తత్వాలు 

దహ్మంగారితోనే పుట్టక పోయినా తత్వ పచారంలో ఆయన అనుసరించిన 

పద్దతి అనేకుల్ని ఆకర్షించింది. తి త్తితత్వాలు అన్నవికూడా తెలుగుదేశంలో 

ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఒక తిత్తినిండా గాలి ఉంటుంది. సంగీతపు గొట్టం 

గుండా గాలివచ్చేటప్పుడు మధురశబ్దం వినిపిస్తుంది. తిత్తిలో గాలి ఒత్తిడి 

తగ్గగానే మళ్ళీ గాలి ఊది పాట ఎత్తుకుంటారు. 

భ క్తి-కర్మ-జ్ఞానమార్గాలలో వికసించిన ఈ పారమార్థికచింతన మని, 
షిలో ఎప్పుడు ఉదయించిందో చెప్పలేము. మతమూ, భగవంతుని గూర్చిన 
నమ్మకాలూ సుమారు 13,500 సంవత్సరాల, పూర్వమే (పారంభమయ్యాయని 

మ్యానవళాస్త్రజ్ఞులు చెప్తారు. కావి మానవాతీత శక్తులపై నమ్మకం ఇంకా 
చాలా ముందుగానే (పారంభమై వుండాలి. 

బాంధవ్య గీతాలు 

గృహజీవనంలో వివిధవ్యక్తుల మధ్య బొంధవ్యాలకు అనేక జానపద 

గేయాలు ఆద్దంపడ్రాయి. ఇవి “'వ్రలవాటలు” అనే పేరుతో (పసిద్దమయ్యాయ, 

అమ్మ-కూతురు, అత్త-కోడలు, వదిన-మరదలు, అన్నాచెల్లెస్స్ట మొదలై న 
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బాంధవ్యాలలో భాగమైన జానపదుల అలవాట్లు, అభిరుచులు, భావనలు నిం 
డిన భావగీతాలు ఇవి. వీటినే కౌటుంబికగితాలని కూడా పిలువవచ్చు. 

.... " వాంధవ్యగీకాలలో మాతృమూర్తికి సంబంధించిన వాటిని మొదట 
"పేర్కొనాలి. (పవంచంలో ఏ సమాజంలోనై నాసరే తృల్లికొక ద్రత్యేకస్థాన 

ముంది. బిడ్డల తల్లికి ఉండే'గౌరవం గొ డ్రాలికిలేదు. ఎస్తీలు తమ కొక్కూరికే 
కాక ఆందరికీ బిడ్డలు కలగాలని కోరుకుంటారు. ఆస్ట్రేలియాలో -ఆదిమజాతు 

లకు చెందిన ఒక అవ్వ ఇలా అంటున్నది. 

‘Give to me, baby 1! Give to her: baby, 

' Give to him, baby 1 Give to one, baby, 

Give to all, baby’ (C.M. Bowra 1962 : 169) 

పుట్టిల్లం'కే ప్రీకి' 'వనలేని అభిమానం. 'తెలుగువాళ్ళలో కూతురినీ అత్త 

వారింటికి పంపడం సంప్రదాయం, పుట్టింటికి పోవాలం కే అతీవలకా చృరథాలై. 

నడుస్తాయి, చేతులుయ్యల చేరుల్లై ఊగుతాయి.. 

కాశీదో, కెడ మండె కదలవే కాళ్ళు 

ఢిల్లి కెడదామంచె. తిరగదే మనసు 

| నారాచ పుట్టింటి కెడదాముఅంపె 

నాకాళ్ళు పన్నిన్న రధములై నడచు 
"నా చేతు _అయ్యాల చేరులై.. యూగు. 

' చివరిపోదం. హదయాన్ని కదిలిస్తుంది. ఉయ్యాల 'చేరుల్లాగా. చేతులూగు 

. జయని ఒకతల్లి ఉపమానం చెప్పడం అత్యంత సమంజసంగా. ఉంది. 

సోదరుడం పే శ్రీకి అత్యంత అభిమానం. అన్నతో -చెల్లెలు ' మనసు 

విప్పి తన బాధలు చెప్పకుంటుంది. ఆమె దృష్టిలో “అబ్బాయి. మేనమామలు 

. "కందికాయలవంటి కనుబొమ్మలవారు, మిరవకాయలవంటి మీసాలవారు? తల్లిని 

తలచుకున్నా. సోదరునికి కస్నీటిగాధ వినిపించినా, తమ్ముడిపై "పెన వాత్సల్యాన్ని 

వెర్లిడించినా ఇవన్నీ ఆయా సందర్భాల్లలో పాడేవికావు. ఇవి. ఏ వీసుదురాయి * 

పాటలో, రోకటి. పాటలో అయిఉ౦టాయి. ప్రతిమనిషి ఏదో. బాధ ఉండనే 
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ఉంటుంది, దాన్ని ఇతరులకు, చెప్పుకుం పేకాని ఉపశమనం కలగదు. చెప్పుకో . 
డాని కిఆత్మీ యులెవరూ. దగ్గరలేకుం టే తిరుగలిరాయి, రోలు -రోకలే (శోతలు, 

"తమ హృదయాలలో ఏ మారుమూలో అవ్య క్రంగాపడిఉండే భావాలకొకరూపం 
క్షల్సించుకొని,. వాటిని వెలిపరచడానికి జానపదులు కల్పించుకొన్న సాధనమే. 
జానపదగేయం. బాంధవ్యగి తాలు. ఈ: విధమైన బాధలగాధ్లల్ని భావ గీతాల 

రూపంలో తెలియజెసాయి.. 

ఈ బాంధవ్యాలల్లో చేదు నిజాలను గీత రూపంలో వ్యక్తం చేసే 

అ త్త కోడళ్ళ బాంధవ్యం. మన నంస్కృృతికి. ఇదొక మాయని మచ్చ. దడే 

అలాంటివారే కాకున్నా “ఆ త్తలేని కోడలు త్తమురాలని, కోడలులేన త్త గుణ 

 వంతురాలని? చెప్పడం వాడుకయిపోయింది. కుటుంబంలో ఏ కష్టం వచ్చినా 
దాన్ని గురించి నిజమైన మథన న్త్రీకే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వేద 
_నలకు హృదయాన్ని కదిలించే కావ్యరూపాన్నివ్వడం కొన్ని గేయాలలో కని. 

పిస్తుంది. తెలంగాణా గేయంగా రామరాజుగారిచ్చిన ఒకగేయం చివర భావాలు 

నిరుపమానంగా ఉన్నాయి, 

మానన్న గానైతి మంచె  వేతూరు 

చెట్టన్న గానై 1 తి చెలగి వేతూరు 

ఆకన్న గానె. త్రి మేకలారగించు 

యన్న గానె తి కౌకులారగించు 

సదనం కానైఃతి పకులారగించు 

_బలుడు మాతం (డ్రి పాలు బిండంగ 

బంగారు చెంబుతో ధారగానెతి 

శెరి దేవి మాయమ్మ చల్లచేయంగ 

చిల్రిపోయి కవ్వాన చితుపగా _నెతి. 

య. a రామరాజు 193 8:99) 

చేదనవల్ల కలిగిన "వై వై రాగ్యానికిది.. పరాకాష్ట, ఇటువంటి' గేయాలు 
ప్రాచీన కవిత్వంలో. పర మోత్కృృష్టాలని మనం చెప్పుకునే ఏ పద్యానికీ 

“తీసిపోవు. .. 
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'కుముంబ జీవనంలో వివిధ బాంధవ్యాలను తెలిపే ఈ పాటలు మన, 

నిత్య జీవితంల్ వోని వెలుగునీడలకు అద్దం పడతాయి. గృహజీవనం మనం ఏం ఎ 

రచుకున్న వ్యవస్థ. దీనిలో ఎన్నో కష్టాలున్నాయి. సుఖాలునార్హాయి. పఏ్ట్రిని, 

ఆత్యంత సహజంగా గీత రూపంలో చూపిన్తాయీ గీతాలు. 
a 

a yr పెలల 
భ్ 

టలు ఇ 

పిలలూ గృహజీవనంలో భాగమే. అయినా పిలల పాటలకుండే [వత్యే 
aa య 

కతను దిట్టి వాటిని విశిష్టశాఖగా పరిగణించ వలసి ఉంటుంది. ఆవిమమానపుని 

భాష మన భాషకం టె ఎక్కువ లయబద్దంగా, పాటకు దగ్గరగా ఉం డెదని 

విజ్ఞులు చెప్తారు. అశ్లే పసిపిల్లల మాటల్లోనూ ఏదో తెలియని మాధుర్యం 
ఉంటుంది, 

పిల్లల పాటలకు విశ్వజనీన ఉంది, పసీపి లీల జీవితం కవిత్వమయం , 
సుమధురగీతమయం , పిలిల పాటలలో పెద్దవాన్ళ పిల్లలకోసం _ (్రాసినవి, 
పిల్లలు తామే అల్లకున్నవి ఉన్నాయి. పెద్దలు పిల్లలకోనం (వాసిన పాటలలో 
వై ద్యరహస్యాలు కూడా ఉంటాయి. వీటిలో మళీ పెద్దలే పాడేవి కొన్ని, 

పిల్లలు పాడేవి కొన్ని ఉంటాయి. 

or 

ఈ అన్ని బాలగీశాల ముఖ్యలక్షణం వాటి లయ, అక్షరాలు, పదాలు 
నరావృ్తి కావడం వాటిలో కనిపించే గుణం, ఈ పాటల్లో కొన్ని సంవాద 

రూపంలో కనిపిస్తాయి. హాస్య(పవృ త్తి కొన్నిట్లో. కనిపిస్తుంది. పిల్లిలకోనం 
ప్రశేకంగ వెలువడిన లాలులు, జోలలు పేరేదైనా ప్రపంచమంతా వ వ్యాపించి 
ఉన్నాయి, వీటిలో అంత్య (ప్రాస సలకు, పల్లవికి ఎక్కువ (పాధాన్యం ఉంటుంది. 
అర్థరహితమైన శబ్దాలు మాత్రమే ఉండే పాటలు క కొన్ని ఉన్నాయి. ఇటువంటి 
“ప్రవ క్రీరలు” పిల్లల్లో అనతికాలంలోనే ప్రచారం పొందుతాయి. కొన్ని 
పాటలు పొడుపు కథలరూపంలో ఉంటాయి. ఇవి పెల్లల బుద్ధిశ క్రిని (పేరే పించి మానసికమైన కసరత్తుగా ఉపయోగిస్తాయి. ఎగతాళి పాటలు కూడా బాల గేయాలలో ఒకభాగమే. పళుపక్ష్యాదుల కేక ఆకర్షితులైన పిల్లలు ౦ పాడేవి వ వ్ని శ్రీడాగేయాలు పిలిల కొటలక కు నేవ్యాన్నిస్తాయి.. 

ర! 

న్ 
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తెలుగులో బాల గేయాలు అసంభ్యాకంగా ఉన్నాయి, వీటిలో అపరిమిత వైవిధ్యం ఉంది. పసికూనలకు అర్థంగాని లాలిపదాల నుంచి, పెరిగి పెద్దయి పాడే ఆటపాటల (play 50౧95) వరకు అన్నీ ఉన్నాయి. “అమ్మణ్ణి కన్నులు తమ్మి పువ్వుల్లు | తమ్మి పువ్వులలోని కమ్మ తేనెల్లు....* వంటివి (ప్రయత్న పూర్వక రచనలన్నది వాటిని చూడగానే తెలుస్తుంది. పాట ఏ విధంగో సాగినా పసిబిడ్డకేమీ ఆర్థంకాదు. బిడ్డకు తెలిసేది కేవలం పల్లవి మాత్రమే. ఈ పొటలలో పలివి “హాయి? “హాయిగా*గా బిడ్డను ని_ద్రబుచ్చడానికి పనికి వస్తుంది, . 

హోయీ..... చిచ్చి నన నవ హాయీ 
హాయి హాయి హాయి ఆపదలుగాయీ 
చిన్నివాళ్ళనుగాయి (శ్రీ వెంక పేశా-హాథవ్స్ 
హాయమ్మ బాయమ్మ అక్కు జెల్లిళ్ళు 
తొలి ఒక్క జన్మాన తోడి కోడళ్ళు [1హాయి॥ 

ఎ... (సుశీలమ్మ, నెల్లూరు) 
పసిబిడ్డకు ఉగ్గుపాలు పోసేటప్పటి నుంచి నిద్రపుచ్చే వరకు పాటలు పాడుతూ ఉండడం తల్లికలవాటు. ఉగ్గుపాలైనా జీర్ణమవుతాయో లేదో అని, తల్లికి భయం. . 

. 
జీరం జీరం వాకాపిజీరం వ! ర్ క్ి 
గుర్రం తిన్న గుగ్లిచ్ళ జీర్ణమై 

- ఏనుగుతిన్న వెలక్కాయ జ్శీమె 
భీముడు తిన్న పిండి వంటలు జీర్ణమై... 

పోవాలని తల్లి ఆరాట పడుతుంది. పిల్లవాడికి కొద్దికొద్దిగా మారాం చేసే. వయసు వచ్చి, మొండిశె శ్రే మొనగాడై తే చందమామను చూపిస్తూ. 
“చందమామరావె జా జాబిల్లిరావె 
కొండెక్కి_రావె - కోటివేలు తేవె 
పరుగెత్తిరావె - పాలుపెఠుగు తేవె, 
అన్నిటిని తేవె - _ అబ్బాయికీ వె” అని పాడుతారు. 
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బాలబాలికలే పాడే “కాళ్ళాగజ్జి కం కాళమ్మా”, “ ఒప్పులకుప్పా వయ్యారి 

భామా” “చెమ్మచెక్క చేరడేసిమొగ్గా? మొదలై న - “పాటలు ఆంధ్ర దేశమంతటా 
ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వీటిలో. వైద్య "రహస్యాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఈ. 

రహస్యాలను శ శో ధించి వెలికి తీసి వీ. రామరాజుగారు, నేదునూరి గంగాధరం 

గారు తమ వ్యాసాలలో, ప్ప ప్ప స్తకా కాలలో దేకటించారు. ఇవన్నీ (ప్రయత్నవూర్వ 

కంగా  ధ్రాసీన పొటలు. ॥ 

కిజకల్పితాలై న కిక పై నలూ లేక పోలేదు. ఇవే నిజమైన పిల్లల 

పాటలు. పసివారి పద నిర్మాణళ క్రి కిని, పరిశీలనా దృష్టిని, (పాసకల్పనానక్తీ కిని 

పెంపొందిస్తాయి శిశు ప్రాసలు Children’ srhymes), ప్రశ్నోత్తరాల 

రూపంలో ము క్రపదగసాలను కల్పించే. | _్రీకూడా పిలిలకుంది. వీటిచేత 

కాపకశ కి కి పదయు క్తి పెంపొందుతుంది. ఇలాంటి వాటిని పాటలని, చెప్పలేం 

కాని అను[ప్రాసలనో, శిశు ప్రానలనో చెప్పవచ్చు. "పాటకు జవమయిన ఒక 

విధమైన లయ వీటిలోనూ. ఉంటుంది. 

: పిట్టమ్మ వ పిట్ట ఏమి వనము పొగ మంచు 
ఏమి పిట్ట ౨. పూల వనము _ ఏమి పొగ 
| చిలక పిట్ట ఏమి పూలు. దీపం పొగ 

ఏమి చిలక జాజి పూలు ఏమి దీవం 

తెలుపు చిలక . ఏమి జాజి _ గోడ దీపం. 

ఏమి తెలుపు గుత్తి జాజి. ఏమి గోడ 
హంస తెలుపు ఏమి గు త్తి  కోటగోడ 
ఏమి హంస  _ కవ్వం గుత్తి ఏమి కోట 
రాజ హంస _. ఏమి కవ్వం. . తులసి కోట. 
ఏమి రోజు. చల్ల కవ్వం "ఏమి తులసి 

మృగరాజు ఏమి చల్ల " ల రామ తులసి 

ఏమి మృగము మంచుచల్ల. ఏమి: రామ 
వన మృగము . ఏమిమంచు - తెత్మారామ. 
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మెదడుకు పదను పెళ్లే పొడుపుకథలు కూడా చాలా వరకు గేయ 
రూపంలో ఉంటాయి. ఇవి కథారూపంలో, కథాగేయ రూపంలో, చివరికి 

చిత్రరూపంలో కూడా కనిపించడం వల్లి వీటిని [పత్యేకళాఖగా పరిగణించవలసి 
ఉంది. నిరక్షరాస్యుల విద్యాభ్యాసంలో. ఒక భాగమే పొడుపుకథ. జానపదులు 

తమ (ప్రతిభా సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోడానికి కల్పించుకున్న ఒక 

సాధనం ఈ పొడుపు కథ. దీనిని గురించి (ప్రత్యేకంగా చెప్పడం 

జరుగుతుంది. 

బాల గేయాలు మేధాశక్తి కీ ఇంకా సెంపొందని పసికూనల జీవితంలో 

భాగ మైనవై నా వాటి వై వైశిష్ట్యం వాటికుండనే ఉంది. దేవేంద్ర సత్యార్థిగారి ర 

(కింది వాక్యాలు గమనించ దగ్గవి: “భారతీయ శిశువుల ప్రాసలు, గీతాలుఎన్నో 

జాతీయ (ప్రభంజనాలకు తట్టుకొని నిలబడ్డాయి. దురాక్రమకారులు 'దేశసంప 

_ త్రును దోచుకొని వెళ్ళారు. కాని భారతదేశంలోని చిన్ని పాపాయిల (ప్రాసల్ని 

గీతాల్ని ఎవరు. ఎత్తుకొని పోగలిగారు ౩? మహా. విపత్తులకు (పజలు. బలి 

అయ్యారు. కాని ఎవ్వరూ పిల్లల దేశీయ (కీడల్ని, ఇంటింటి, గీతాలను నాశనం 

చెయ్యలేక పోయారు” (మూడర్స్ రివ్యూ, సం. 60, పు. 894-శతెలుగు 

అనువాదం). 

వేడుక పాటలు 

కర్క[పధానాలై న' వివాహకార్యాలు, పండుగలు, ద్రతాల, నోములు 

మొదలై. నవి ఈనాడు వేడుకలై పోయాయి. నలుగు పెట్టడం, తలం (బాలు 

పోయడం, బువ్వపు బంతి మొదలై నవి సంతోష గీతాలు. మత సంబంధమైన 
కర్మకాండల బంధాలను వదిలించుకున్న మానవుడు పండుగలను, పబ్బాలను 
ఏర్పరచుకున్నాడు. కోలాటం మొదలై నవి వినోద ప్రధానమైన కళలు. ఇవన్నీ 

వేడుకగా జరుపుకునేవి కాబట్టి వీటికి సంబంధించిన గితాలన్నీ వేడుక పాటల 

కిందికి వస్తాయి. 

పెళ్ళి సంబరాలు పెళ్ళి చూపులతోనే (ప్రారంభమవుతాయి. 

““పిలిపించు నీ సీత పిలుపు చూతాము 

పిలుపేమి సూనేవు చిలుక పలుకుల్లూ 
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పిలిపించు నీ సీత నడక చూతాము 

నడకేమి సూనేవు అంస నడకల్లూ 

మీ సిరిబాల సీత ఉందని 

మా అయోధ్య రామునికి అడగనొ స్తీ 

మా సీత సిన్నాది యేమియ్య లేదు. 

సీత కన్న సిన్నోడె అయోధ్య రాముడు. 
(తాయమ్మ, రామాపురం, కోలారు జిల్లా) 

జానపదులకు పెళ్ళికూతుళ్ళందరూ  సీతోలు. పెళ్ళి కొడుకులందరూ 

రాముబ్ళు, పెళ్ళి సంబరాలలో నలుగు ఒక (ప్రధాన ఘట్టం. వారు వీరనక అన్ని 

కులాలలోను వినిపించే ఈ పాటలు అచ్చమైన జానపదగేయాలు. కోలారు 
జిల్లాలోని ఒక పల్లెపడుచు పొడిన ఈ కింది నలుగు పాటలో నలుగు పంపింది. 

బురుడుగుంట గంగమ్మ అనే [గామదేవత. 

కమ్మలు కడియాలు కస్తూరి బావిరీలు 

నలుగూకు రావె సీతమ్మ 

నీ పాలిటి దేవుడు ఏనుగోపాలసామి ' 
నీ కంటిచ్చయినోడె నిలిచి ఉండాడు. 

చలుగూకు రావె సీతమ్మ 

"అఆ తోరు పన్నీరు సితారి గిన్నెలతో 

'ఏగ ఏగను రావె సీతమ్మ 

'నలుగూకు రావె సీతమ్మ 

'గుండూ వశ్ళెములోన గురుతాయె హా నలుగు 
'బురుడుగుంట గంగమ్మ అంపింది నలుగు 
నఅగూకు రావే సీతమ్మ . 

(తాయమ్మ, రామాపురం, కోలారు జిల్లా) 
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తెలుగు వారి పెళ్ళిళ్ళలో త తలం (బాలు సంస్కృతికి (ప్రతిబింబంగా కని 

పిస్తాయి. “పులపుల వానొచ్చె పులుమొగ్గ దొడిగె “రవరవగాలిసరె రాలె మళ్లెల్లు” 
అని తలం; బాలను మనోహరంగా వర్ణి ంచే జానపదగేయాలు న్నాయి. బువ్వపు 

బంతి కూడా గీతాలకు స్ఫూర్తి రి నిచ్చే ఒక రసవ త్తర సన్నివేశం. “విస్తర్లు 

వేశారు దో సెడేసి? అని, “ముక్క బియ్యము వండిరి అని, “చెయ్యి కడిగిన 

జిడ్డేలేదు' అని వియ్యాలవారుఎ త్తిపొడుసూవుం యే పిల్లనిచ్చినవారు తల 

వంచక తప్పదు. అయితే మగ పెళ్ళివారిని ఆట పట్టించడానికి వారికీ ఒక 
సమయం వస్తుంది. ఒక పళ్ళింలో హారతి తీసుకొని. ముఖ్యమైన వారందరి 

. దగ్గరికి వచ్చి “ఎంగిలి మంగలా(ళ్రా)లు* పాడి డబ్బులు వసూలు చేసారు. 

మంచివారు మామగారు మామన్నానం చేయబోతే 

మాయదారి కుక్క_వచ్చి మంచి మడుగు చేసిపోయె 

చక్కాని మామగారికి కుక్క మంగళం 1! 

_గంపెడు సొమ్ము పెట్టుకొని కుంపటిలాగ కూర్చోని . 

మొగుడు వై లేవదమ్మ మొండికజ్పై వదినగారు 

చక్కా_ని వదినగా రికి కుక్కు మంగళం rt. 

చివరిగా ఒక తమాషా అప్పగింతల పాట. సామాన్యంగా అప్ప 
గింతల పాటలు విం'టే కన్నీరు రాని వారుండరు. అవి వేడుక పాటలు కాదు; 

కన్నీటి పాటలు. అయితే శః (కిందిష్టాటలో ఒక “మహాతల్లి కూతురికిలా 

బోధిస్తున్నది. 

అ త్త మామలుగాని ఆడబిడ్తలుగాని 

లేరమ్మ సీ దెంత పున్నెమోగాని 

మగడు ఒక్కడు గాన మనసు కెక్కినయట్లు 

మర్దించి పీ వశము చేసుకోవమ్మ. క 

“ (్రల్లోరా 861: 15) 

"పెళ్ళి పాటల తర్వాత వేడుక పాటల్లో పేర్కొనదగినవి పండుగలు 
పబ్బాలు జరి పేటప్పుడు పాడే పాటలు. తెలుగు వారి వేడుకల్లో భోగి పచ్చ 
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పోయడం, గొబ్బిళ్ల పెట్టడం, హోళి, దసరా మొదలై నవి ఉన్నాయి, ధను 

ర్మానంలో రంగవల్లులు' తీర్చి గొబ్బిళ్లు చెసి పిడకలు కొడతారు. గుమ్మడి 

పూలతో అలంకరిస్తారు. సం(క్రాంతి ముందు ఆంధ్రదేశంలోని పలు ప్రాంతా 

లలోప ల్లెలు గొబ్బిపాటలతో మారొ్యొగుతుంటాయి. పొట *నిషయం ఎలావున్నా 

గొబ్బియ్యకొ గొబ్బియని పాడరమ్మా 

గొబ్బియ్యళొ -_- 

తెలంగాణా (పాంతంలో బొడెమ్మ, (బతుకమ్మ పండుగలకు సంబం 

ధించిన పాటలు విరివిగా దొరుకుతాయి. ఆశ్వయుజ. శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి 

మహర్నవమి వరకు (బతుకమ్మ పండుగు. అంతకు ముందు తొమ్మిది దినాలు 

దొడెమ్మ సండుగ. ఈ రెండు పండుగలను గురించి వి. రామరాజుగారు తమ 

“జానపద గేయ సాహిత్యములో విపులంగా చర్చించారు. 

హోళీ యావద్భారతంలోను (ప్రభ్యాతి గాంచింది. ఫాల్గుణ వద్దపొర్ణమికి 

కాముని పున్నమ అనిపేరు. కొండవీటి రెడ్డే రాజులు ఈ ఉత్సవాన్ని చాలా 

వైభవంగా జరిపేవారు. భీమేశ్వర పురాణం, సింహాసన ద్వాత్రింశిక మొద 

లైన కావ్యాలలో ఈ త్చవాస్స్ గురించిన" విపుల. వర్జనలున్నాయి. హోళీ. 

లేక కాముని పండుగకు సంబంధించిన పాటల్లో “హోలిహోలిర రంగహోలి. 

హోలిర చెమ్మ క్తి అనే పల్లివి ఎక్కువగా వినబడుతుంది. హిందీలోని “శాకమి 

ఖేలేర” హోళి అనే వాక్యానికి “చెమ్మ శ్రికేళిర హోళి అప్మ్యభంశరూ పమవి 

వి. రామరాజుగారు గుర్తించారు. (1858 : 548) 

కాముని పండుగ ' సమయంలో జాజర పాటలు కూడా వినిపిపాయి. 

నాచన సోమన వనీంత విలాసమనే గంథం నుంచి లక్షణ క _ర్రలొక జాజర 

పాట నుదాహరిందారు.” భీమభఖండంలో జాదుర పాటల పసి కి ఉంది. ఈ 

జాజర పాటలను కోలలు తడ్తూ. పాడుతారు. ఆ సమయంలో కస్తూరి, గంధపు 

పొడి, పుప్పొడి మొదలై. న వాటిని చల్లుతారు. ఈ పొడికి. జాజర. అని పేరు, 

జాజర పాటలు కృం గార, హాన్య రస (ప్రధానమై ఉంటాయి. 
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జాజిరి జాజిరి గాజుల పాప 

జాజుల్ల గూచున్న సన్నపు చాప 

చావచుట్టరే సందారి కోట 

కోట కోటకు రెండు కొమ్మల జగ్గాల్ ' 

జగాలు బటుక పలెకు పోతె' 
NN © au 

అప్పుడే నా వొలు జలుమానె 

.జల్లుమన్న కాడ మలరెలు రాలె 

“ మలెల మాదేవి తోట్లో ఉన్నాది. . : 
Tag) 4 గా | ల _ 

.. (కృష్ణశీ, పల్లెపదాలు, 68 

అన్నదొక జాజర పాట. క 
ca 

a 

భారతదేశంలోని అనేక (ప్రదేశాలలో అత్యంత ప్రాచుర్యం ' పొందడిన.. 

జానపదుల ఆట కోలాటం... పాట, పాట లయకు తగిన ఆట, ఆటకు తగిన. 

సంగీతం, సంగీతంతో బాటు వినోదం ఈ ' కళలో ఇమిడి ఉన్నాయి. పాల్కు 

రికి సోమ నాథుని కాలంనుంచి కోలాటాన్ని గూర్చిన ఉన్లేఖ నాలు న్నాయి _ దక్షిణ 

దేశంలోని అనేక దేవాలయాలలో కోలాట భం గిమలెన్నో కానవస్తాయి . అన్న 

మయ్య కీర్తనల్లో కోలాటకీ ర్తనలు అనేకం ఉన్నాయి. జాతరులు, పోతరాజు 

కొలువులు, (గ్రామదేవతల పండుగలు, పరషలు, మహమ్మదీయుల ఉరు స సులూ. 

ఇవేవీ లేకున్నా వెన్నెల రా(తులలో ఉబుసుపోకకై. నా కోలాటాలు. వేస్తారు. 

కోలాటం జానపదులకు ఉత్తేజాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ““దీనిలో వర్హచల 

"నమూ, వేష సామరస్యమూ, గమన సామరస్యమూ, మువ్వల మోత , కోలల 

లయ, రాగసరళీ, కంఠమేళ, కథా సౌందర్యము ఒక్కుమ్మడిగా ఏకమయి అల 

రి స్పవి”” (కృష్ణలీ, పల్లెపద్దాలు), 
we 

జానపదులకుండే సామాజిక (వజ నాగరికులి ' కుండదు. ముఖ్యంగా 

పల్లెటూళ్ళలో అందరి మంచీ కావాలి, కోలాటం వేసినా పల్లెలోని పెద్దలందర్నీ 

పేరు ఎరునా చెప్పుకుంటారు. 
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ఉయ్యాలో జంపాలో ఊరి పేరేమిరా 

రామ రామ కోదండ రామా 

ఉయ్యాలో జంపాలో ఊరు మేడ్రికు 

రామ రామ కోదండరామా 

రచ్చాన' ఉండే ఆరెడ్డి శేరేమిరా 11రామ।। 

రచ్చాన ఉండేటి రెడి రాఘవరెడ్డి ॥రామ।। 
+ “ద “6 

౪ రెడ్డీ భార్య చేరు చిలకాపేరేమీరా 1;రామ॥। 

ఆ రెడ్డీ భార్య సరు సారస్యతమ్మరా | 1రామ।। 

= [పకౌష్. మేడికు ర్తి, చితూరు జిల్లా) 
+ - ని — ౧౧. 

కోలాటం .పాటలు చాలావరకు వలపు పాటలే. వీటిని శృంగార గేయా. 

లని వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇవి వలపును కలిగి ఉండేవేగాని, వలచే సమ 

యంలో లేక వలపును వ్యక్త కంచేసే సమయంలో పాడేవికావు, ఇంతవరకు వివ 

రించిన పని పాటలు, వేడుక పాటలు మొదలై. న వాటిలో వలపు (ప్రధానంగా 

ఉండే వాటినే వలపు పాటలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతున్నది. (పాచీన 
మానవ సమాజంలో వలవు పాటలకు ప్రాధాన్యంలేదు, ఆనాటి జీవితంలో 

పనికి, పరమార్థానికి మాధ్రమే ఎకువ ప్రాముఖ్యం కనిపిస్తుంది. 

వేటాడే కాలం గడచి మనిషి వ్యవసాయాది ఆహార నిర్మాణ పద్ద. 
తుల్ని నిర్మించుకున్న సమాజాలలోనే మనకు ఎక్కువగా వలపు పాటలు విని 

పిసాయి. తెలుగు, కన్నడం ' మొదలైన నాగరక భాషలలో వలపు పాటలదే 
అగస్టానం. ఈ పాటలను స్రీలకు సంబంధించినవి, పురుషులకు సంబంధిం 

'చినవి, సంవాద రూపంలో ఉండేవి అని మూడు విధాలుగా విభజించవచ్చు. 

ప్రియురాలి మనోభావాలను ఆత్యంత మనోహరంగా చిత్రించే గీతాలలో “చల్ 

మాహన రంగా? పాట ముఖ్యమైంది. చేవేం (ద సత్యార్థిగారు వన్ని ఆనువ 

దించి. 'మీట్ మై ప్యూవుల్* లో ముద్రించారు. 
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' కంటీకి కాటుక బెట్టి కడవ చంకాను బెట్టి 

కళ్ళ నీళ్ళ కడవ నిండెను గదరా 

చల్ మోహన రంగా 

కళ్ళ నీళ్ళు కడవ నిండెను గదరా 

ఈ పాటలో ఇలాంటి గీతభాగాలు 5 ఉన్నాయి. జానపదుల వలవు 

పాటల్లో ఉదా త్త విరహ భావాలను మనోహరంగా చెప్పేవి అక్కడక్కడా కని 

పప్తాయి. రాయల సీమలో (పచారంలో ఉండే కంది క కపిలి పదం మధుర 
(పణయ భావానికీ మంచి ఉదాహరణ, ' 

మానుమాను పువ్వుగాచె 

మానుకీంద రాసి పోసె' 

ఇప్పిమాను పువ్వుగాచె 

ఇప్పుడిరి గె నా మనను. ' 

చెట్లు నిండుగా పూలుపూచే వసంతకాలమంతా ఒక విరహిణి (ప్రియుని 

కోనం వేచి చూచింది. ఇప్పమాను ,వసంత కాలాంతంలో పూలుపూస్తుంది. 

అలా పూలుపూచిన మానుకంటబడగానే ఆ మానిని మనసు విరిగి పోయింది, 

సామాన్యమైన ఒక భావం అత్యంత సుందర కావ్యంగా ఎలా మారుతుందో 
చెప్పడానికి పై వలపు పాట తార్కాణ. 

జారిణికి సభ్య నమాజంలో స్థానం లేదు కాని వలపు పోటలలో ముఖ్య 

మెన స్థానమే ఉంది. సభ్య సమాజంలో నిషిద్దమెన వాటీని ఉపయోగించే 

స్వాతం (త్యాన్ని జానపద విజ్ఞానం ఇస్తుంది. కోలారు జిల్లాకు సంబంధించిన 

"బోగం? పాట ఈ ,కిందిది. 

నే చిన్న దాన్నిరా నెల్లూరు బోగం దాన్నిరా 

కాల కురుసా దాన్నిరా “కల్లూరు టోగం దాన్నిరా 

నేను చిన్నా పాయమసుడు 

చింతచెట్టు ఏసి వంశే 



Th అంధుల జావపద విజ్ఞానం 

చికిత చెట్టు చిగురు కొచ్చె 

చిన్నా బిడ్డ తల్లి వైకి 
రాగి చెట్టు రచ్చ కొచ్చె 

రాజులేలే పాయమాయె 

(కాయమ్మ, రామాపురం, కోలారు జిల్లా) 

జారిణ్కి సంబంధించిన పాటణన్న.ప్లే విటులకు సంబంధించిన పాటలు 

కూడా జానపద. గేయాల్లో ఉన్నాయి. రంగూనుకు పోయిన ఒక వ్యక్తి క్రి (పీయు 

రాలికి బాసిన (పేమగీతం “సిరిసిరి మువ్వ పాటిగా రూపొందింది. ఆకు, 

వక్క; జియ్యం, జేడలు (పప్పులు) - అన్నీ ఇస్తానన్న _పేయసిని తలచు 

కుంటున్న (ప్రియుడు ఈ (క్రింది గీతంలో దర్శనమిసాడు. 

బేవారి చిన్నది బరగారు కంటె వన్నెది. 

కంటికీ పిరిమెన దన్న కరణగలా చిన్నదీ 

'ఆకు ఇస్తానన్నది అది వక్క ఇస్తానన్నదీ 

కూత తిరగని కోడిపుంజును కూరకిస్తానన్నది 

పేమ నిస్తానన్నది అది బేడలిసానన్నది 

. వండుకోను చేత కాకుం సే 

వండి పెడతా నన్నది 

(హొమ్, మేడికు ర్తి, వాయల్పాడు తౌ।। చిత్తూరు జ॥) 

వలపు గీతాలలో వంవాదాలు కూడా (ప్రధానస్మానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాయి. 

భార్యాభర్తల సంవాదం, (ప్రియుడు - (ప్రియురాలి మధ్య సంవాదం, మామా 

కోడళ్ళ సంవాదం మామూలుగా, కనిపిస్తాయి. జానపదులకు _ ప్రియతములై న 

నాయికా నాయకులనేకులున్నారు. కొయోడు-చి'పైమ్మ, వెంకన్న-చం (దమ్మ, 

నారాయణమ్మ - నాయడుబావ మొదలై. న వారికి తెలుగు వారిలో చాలా' 

(ప్రచారం ఉంది. వలప్ప. పాటను కొన్నిచోట్ల . “యాల పదా లని పిలుస్తారు. 

**ప్టీల్రల్లు అన్నవి. నిర్ణీత ఛందో నిర్మాణముగల పదములు, వనాను భవ 
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మును నూచించే భావాలున్న పదములను ఇక్క_డ ఏల పొటలంటున్నాము. 

అర్ధముతో “ ఏలపాటలు అన్నమాట వాడుకలో నున్నది" అన్నారు కృష్ణ( శ్రీ 

(వల్లెవదాలు). ఈ క్రింది యాలవడంలో (ప్రేయసీ (ప్రియుల సరస సంభాషణ 

ఉంది, 

ఆమె॥ వచ్చిపోర సిన్నగ వచ్చిపూల సొగసుగా. 

నా తొట్టు నువ్వు సూసి నవ్వాద్దురా 

ఆనూరి “సంతకు నుప్వురారా సిన్నగ 

. ఆకులకు వక్కలకు ఓ కాసు ఇచ్చిపో 

అశిను॥ అమ్మతోడు అప్పతోడు కాసులేచె లచ్చిమి 

ఆమె లేకుండే క ఎడ పాయె లేసి పోర సిన్నగ 

| సున్నాన్మి ఓకాసు ఇచ్చి పోర సిన్నగ 

ఆతను॥ అమ్మతోడు ఆప్పతోడు కాసులెదె లచ్చిమి. 

ఆమె[1। లేకుంకు పీడపాయె లేసి పోర సిన్నగ 

పుంగనూరు సంతకి నీవు రార సిన్నగ 

పూలకు ఓ కాసు ఇచ్చి పోర సిన్నగ 

అతను।। అమ్మతోడు అప్పతోడు కానులేదె లచ్చిమి.. 

(చెన్న బసవయ్య. పుంగనూరు, చితూరు జిల్లా) 

వలపు పాటలు నంఖ్యలో అసరిమితంగా ఉన్నా పత్యేక నంపుటాలు 

వెలువడనేలేదు. * “తి వేణి”, “తెలంగాణా పల్లె పాటలు”, పభ్రై పదాలు” మొద 

లైన సంకలనాలలో కొన్ని శృంగార గేయాలున్నాయి. వీటి “సేకరణ, (పక 

టణ, పరిశోధన ఇంకా బాగా జరగాలి ఉంది. 

హాస్య గీతాలు 

నవ్వుపుట్టిం చేవి, నవ్వులాట కోసం పాడేవి హాస్య గీతాలు, హాస్యం 

_విశ్వవ్యాపక మైంది. నవ్వు-ఏడువు మనిషి జీవితానికి రెండు ముఖాలు. హొరేళ్ 
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వాల్ పోల్ అన్నట్టు “ఆలోచించే మనిషికి జీవితం హాస్యరూపకం, స్పందించే 

మనిషికి జీవితం విషాద రూపకం.” వికృతాకారవాగ్వేష చేష్టాదుల వల హాస్యం 

ఉద్భవిస్తుందని ఆలంకారికులన్నారు. కాబట్టి హాస్యం వేషగతం, చేష్టాగతం, 

భాషాగతం కావచ్చునని చెప్పవచ్చు. వేషాలతో చేష్టలతో నవ్వించడం సులభం, 
కాని భాషాగత మైన చమక్కారం చూపించడం కష్టం, హాస్యం కోసమే వెలు 

వడిన గేయాలు తక్కువే అని చెప్పాలి. పని పాటలలో, వేడుక పాటలలో, 

బాంధవ్యగీతాలలో అనేక సందర్భాలలో హాస్యం | కనిపిస్తుంది. 

పనిలోని కష్టాన్ని మరిపింప జేసే గుణం హాస్యానికుండడం వల్ల 

కొన్ని పని పాటలు నవ్వుల బుగ్గలై ఉంటాయి. ఏ పని చేయడానికీ ఇష్టం 

లేని వారు “నీళ్ళకుటోరా. నిమ్మఅంే నిద్రవ స్త నదే అమ్మ” అంటారు, “కి 

లకు బోరాకమ్మ అ౦'పే కడుపు నొప్పి మాయమ్మ? అంటారు. “బొచ్చె 

_దెచ్చుకో బొమ్మ అంటే అట్ల జెప్పు మాయమ్మ" అని మనకు నవ్వు తెప్పి 
స్తారు. కొందరి చేష్టలు హాస్యరస జనకొలుగా ఉంటాయి. అవి వికృతంగానే 
ఉండాలని లేదు. పలయుల అమాయక వేషభాషలు కూడా ఒక్కొక్కసారి 

నవ్వు పుట్టించే విగా ఉండవచ్చు. కుక్క_లకు కూడా అలు నైన కాదరయ్య అనే 

వ్యక్తి చిత్రణలో నున్నితమైన హాస్యాన్ని అందించేది ఈ (క్రింది పాట. 

పొద్దున్నె లేచినాడు కాదరయ్య 

"వాడు కాళ్ళు మొకము కడిగినాడు 11కౌ।! 

_ కాళ్ళు మొకము కడిగినాడు కాదరయ్య 

వాడు పంగనామం దిద్దినాడె కాదరయ్య 1పంగ॥ 

వాణ్ణి పల్లి కుక్కలు చూసినాయి కాదరయ్య 1పల్లి1। 

బవ్వు బవ్య మన్నాయి కాదరయ్య ॥ బవ్వు॥ 

వాడు చేనిలోకి పారినాడు కాదరయ్య 11చేని॥। 
వాణ్ణి చేని మనిషి చూసినాడు కాదరయ్య 11చేని1। 
వాజి కూత పెట్టి అరిసినాడు కాదరయ్య.' 

'(తివేణి 2227) 
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పారమార్థిక గేయాలలో కూడా ఒక్కొక్కసారి హాన్యం తొంగి 

చూస్తుంటుంది. “బక తత్వంలో 

వీర |బహ్మంగారు వీధెమ్మటొస్తారు 

వీదీది కిద్దరిని కంటారయా 

అని వ్యకో క్తి కనిపిస్తుంది. చాలావరకు నవ్వు పుట్టించేవిగా ఉంటాయి. 

వియ్యపురాలు పళ్లుతోమదు, పూలు ముడవదు, బెనారసు చీర  కట్టదు, ఆకు 

వెయ్యదు. ఆమె "ఏంత మంచిదయినా ఆడ పెళ్ళివారి దృష్టిలో వియ్యపురాలీ 

రూపచి(తణ రః డీంది విధంగానే ఉంటుంది, 

వెండి పుల వెండి ఆకు విడిదికి పంపితిమి 

పారపళ్ళ వియ్యపురాలు పళ్ళే తోమదుగా 

సన్న జాజులు మలై మొగలు విడిదికి పంపితిమి 

బట్టతల వియ్యపురాలు పూలే. ముడవదుగా 

బనారసు చీర రవిక విడిదికి పంపితిమి 
అబ్బబ్బ ఇవి అన్నీ మాకు అలవాటు లేదనివి 

హారతీ కర్పూరపు దండలు విడిదికి పంపితిమి 

కొండమెడ వియ్యపురాలు దండే వెయ్యదుగా 

తమల పాకులు వక్కాలు మేము విడిదికి పంపితిమి 

కుక్కు పళ్ళ వియ్యపురాలు ఆకే వేయదుగా = 

“వివరామెరుగని వియ్యపురాలికి విడుదులు చూపితిమి 
వివరామెరుగని వియ్యపురాలు విడిదిలో ఉండదుగా. 

(సుశీలమ్మ.. నెల్లూరు) 

హాన్యరచనల్లో అధికేవ రచన (Satire) గొప్పదంటారు. వ్య క్తినో, 
జాతినో అతిసున్నితంగా అవహేళన చేయడం వీటి పని, ఆఅయికే జానవద 

గేయాల్లో ఇటువంటి ఉదా _త్తహాస్యాన్ని ఆశించడం అత్యాసే అవుతుంది. జాన 

పదుల హాస్యం 6 ఉదా త్తమైంది కాకున్నా సజీవమైంది. 
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కన్నీటి పాటలు . ంం. 

 - కరుణరసగేయాలనే కన్నీటి పాటలనవచ్చు. సామాన్యంగా జానపద 
గేయాలన్నీ శృంగార (పధానాలనే తప్పు అభిప్రాయం ఉంది. వలపు భావా 

అకు జానపదు లెంత (పాముఖ్యం ఇనారో, శోకత ప హృదయాలకూవారంత 

ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. కన్నీటి పాటలు (పపంచమంతటా ఉన్నాయి. ఆత్మీ 

యులు చనిపోయినవ్వుడు మరణ గీతాలను పాడుతారు. కాని తెలుగులో అటు 

' వంటివి చాలా అరుదు. కరుణరస ప్రధానమైన కవిత్వం తెలుగులో క్రథా 

గేయాల రూపంలో. కనిపిస్తుంది 

జానపద గేయాలలో అప్పగింతల. పాటలను . కన్నీటి పాటలలో మొట్ట 

మొదట చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని కొందరు స్రీలు పాటలలో చేరుస్తారు. వేడుక 
పాటలలో పెళ్ళిపాటలన్నీ చే చేరుతాయి కాని అప్పగింతల పాటలు మాతం 

(ప్రత్యేకమైనవి. ఇవి సాందర్శ్భిక గీతాలు. అంపే ఒక సందర్భంకోసం 

(వత్యేకంగా వెలువడ్డవి. ఆ సందర్భం ఎట్టి . కఠి నాత్మునికై నా కన్నీరు 

తెప్పించేది. ఈ [క్రింది కోలారు జిల్లా కన్నీటి పాట అనేక విధాల ఆసక్తి కర 
“మైనది. ఒక విధంగా ప్పట్టింటినుంచి కదలను ఇష్ట షపడని కూతురి ఆవేదనను 

ఇది తెలుపుతుంది, ,దానికి కారణాలనూ కూతురు చెప్పు ౦ది. కౌని అ త్తవారింటికి 

కూతుర్ని పం ంపితీరవలసిన పరిస్టితి తల్లిది. ఎందుకంటే కూతురు ఆ త్తవారిం 
టికి పోయి ఇంటికి కీర్తి కేవలెనన్నది తల్లిదండ్రుల. ఆకాంక్ష. (గ్రామ జీవ 
నంలో ఏయిం టికాయిల్లు “వేరుగా ఉండడం సాధ్యంకాదు, సహజంగానే సామా 

జిక్ర (పజ్ఞ (గ్రామీణులు | వతి ఒక్కరికీ. అలవడుతుంది. అందువల్లనే ఈ 

పాటలో తల్లి “ఇంటికి కీర్తి తేవమ్మా* అని. మరుక్షణమే. “ఊరికి కీర్తి 

కేవమ్మా' అంటుంది. ల 

తల్లి: ఆరెకరాల్ చేనిస్తా 6 ఆంటి మామిడి తోపిస్తా 
 పోయమ్మా నా కూతురా 

పోయింటిక కీ ర్తి తేవమ్మా 

ం. ఆరెకరాల్. చేనిస్తా _ఆవులవ్చని. సీ జతకిస్తా 

'పోయూరికి క్రీ ర్త శేవమ్మా డ
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కూతురు: పోనమ్మా నేను పోనమా శ 

పోతే తిరుగుట లేదమ్మా 

ఆరుమంది అన్నగార్లూ 

కడగొాటోడే గంగులప్ప 

పోనమ్మా నేను పోనమ్మా 
పోతే తిరుగుట లేదమ్మా 

ఏడుమంది అక్క నె లైళ్ళు 

కడగాటుది కమలమ్మ 
ర. ' 

దానికి నాకూ కాదమ్మా 

తలి; నాగర బిళ్ళా సేపిసా 

నాగులప్పను సీ జతకినా 

సోయింటికి క్రీ ర్తి శేవమ్మా. 

కూతురు: పోనమ్మా నేను పోనమ్మా 

పోతే తిరుగుట. లేదమ్మా. 

(తాయమ్మ, రామాపురం, చింతామణి తా।। కోలారు జిల్లా) 

గుర్రాల గోపిరెడ్డి, మానందిరెడ్డి, నాగిరెడ్డి, మొదలై న వారు విషాద 
నాయకులు. వీరిలో కొందరు (పభుత్వ . విద్రోహులు, సంఘ. విద్రోహులు 

ఉండవచ్చును గాక! కాని వారి చరిత్రలు (వజలకు పాటకట్టిపాడే ఊపు 

స 'నిచ్చాయి. చారి తకాలు, 'అన్నష్టచారిత్రకాలు అయిన ఈ పాటల్లో 'చిన్నదై నా 

సరే కథ సూచ్యంగా ఉంటుంధి. 

కొన్ని దుర్చ టనలు కూడా కన్నీటి పాటల ఆవిర్భావానికి కారణం 

కావడం కద్దు. కొన్ని రైలు (ప్రమాదాలు జానపదుల హృదయాలను కడిలించి 
- కవిత్వం పుట్టడానికి కారణమైన సందర్భాలున్నాయి (త్రివేణి :266). 
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తెలుగులో స్మృతికావ్యమనే ప్రక్రియ ఆధునిక కాలంలో వెలువడింది. 

జానపదులు కల్పించిన ఒకగేయం వీటన్నిటికం పె ముందే వెలువడింది, దీని 

లోని భావాణ అపూర్వమైనవి, చిరకాలం హృదయంలో నిలిచేవి. ఒకే 

కంచంలో తిని, ఒకే మంచంలో పడుకునే దంపతులలో భార్యావియోగం 

సంభవించిన భర్త విషాదం ఈ క్రింది గీతంగా రూపు దాల్చింది. 

క్ట సుద్ద బొందలకాడ _- 

నీ సుద్ది దియ్యంగానె 
© 

సది దిన్నటాయనే సిలకా- 
a లు 

సిన్నారి సిలకౌ 

ఇంతెల్ల మెడబాపెనే సిలకౌ 

ఎంత పాపపు దేవుడే సిలకా 

సమ ర్రయె నీవు సాటుకు కూకుంటె 
స తెబామా వందురే సిలకా-సిన్నారి సిలకా 
= 

పసిధై నువ్వొక్క పందిట్ల గూసుంటె 

పార్వతీ చేవందులే సిలకా - సిన్నారి సిలకౌ 
ముత్రెదవై నువొక్క మూలకు గూకుంటె 

ముద్ద ద్ద బంతీవందురే సిలకా- సిన్నారి సలకా 

ఖై ఇద్దరము తినేటి ఆ బొడ్డుగీన్నెలా 

ఒకనికి ఒనరాయెనే సిలకా = సిన్నారి సిలకొ 

ఇద్దరము కే బ్బటి మద్దికాయల దుప్పటి. 

ఒక్కనికి ఒనరాయెనే. సిలకా = సిన్నారి సిలకా 

( డ్రివేణి : 276) 



ఆంధ్రుల జానపద విజ్ఞానం 81 

కన్నీటి పాటలకే మకుట ప్రాయ మనదగింది ఈ (క్రిందిది, ఇది యే. 

సహృదయుడినై నా తప్పక కంట తడిపెట్టిసుంది. తనతో ఆడుతున్న సావాస 
గాడు చనిపోయాడు. అప్పుడొక బాలిక విలపిస్తున్నది. పసిపిల్లలకు సహజ 
మైన మృదుమధుర భావాలతో హృదయాన్ని కదిలించే విధంగా కల్పింపబడిన 
గీతమిది. ' ee | 

టబొంగురాలాడేటి బొగుడలా నాయిరాజా 
౧౧ 

యాడ లెంకిన (వెదకిన) లేడే యెలదారి ,, 

చిరగోనె లాడేటి చింతలా , 
ఎ ఓ. ౧౧ 

యాడ లెంకిన లేడె యెలదారి 

కిల 

గోటీ లాడేటి కోనల్లా +. 1యాడ॥ 

నిన్న మన మాడిన నిమ్మల్ల 3, 1 యాడ।। 

మొన్న మన మాడిన మోతుకుల్త 3, 1 యాూడ।। 

చెండూలు ఆడేటి చెలుకల్ల 3 యాడ! 

_ (వేణి :237) 

ఇరుగుపొరుగు గేయాలు 

(పొఢకవుల కావ్యాలను పరిశీలించేటప్పుడు ఇతర కవుల రచనలను 
పట్టించుకోకున్నా వచ్చే ఇబ్బందేమీ లేదు. కాని జానపద సాహిత్య పరిశీల 

| నలో ఇరుగు పొరుగు సాహిత్యాలనే గాక (పపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సాహి 

త్యాన్ని తుల నాత్మకంగా చూడాల్సి.ఉంది. ఎందుకం పే జానపద సాహిత్యంలో 

ముఖ్యంగా గేయ సాహిత్యంలో వ్యక్త మయ్యే భావాలు మనిషికి సంబంధించి 
నవి, మూలభూత (పవృత్తులకు సంబంధించినవి. ' 

తెలుగు గేయాలను పరిశీలించేటప్పుడు మన దృష్టి కన్నడ గేయాల 
వైపు నహజంగా వెచ్తంది, ఆం(ధదేశానికుండే ఎల్లల్లో ఎక్కువభాగం కన్నడ 
దేశానికి ఆనుకుని ఉన్నాయి, అందువల్ల తెలుగు గేయాల లయ, తాళం, భావం 

అచ్చుగుద్దినట్లు కొన్ని కన్నడ గేయాలలోనూ కనిపిస్తుంది. గేయ(ప( క్రియల 
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విషయంలో తెలుగు -కన్నడ-తమిళ గేయాలకుం డే పోలికల్ని (ప్రత్యేకంగా 

చెప్పుకోవాలి, వ్యవసాయం విషయం తీసుకుం పే దక్షిణభారత దేశ ౦లో చాలా 

వరకు వృ త్తిలో పోలికలున్న స్తే పాటలలోను పోలికలు కనిపిసాయి. “వానల్లు 

కురవాలి వానదేవుడా, వరిచేలు పండాలి వానదేవుడా? అని శెలుగు వారు 

ప్రీ సామ్య హుయొ్య మశెరాయ, హూవిన తోటశె నీరిల్లి? (కురువు 
వానరాజా, పూలతోటకు సీళ్ళులేవు), అని కన్నడిగులు స్తుతిస్తారు. మన 

నాట్ల పాటలు, కలుపు పాటలు, పొలిపదాలు, కోత పొటలన్నీ కన్నడిగులకూ 

ఉన్నాయి. 'పొారమా వార్థిక గేయాల విషయంలో ష్ వ వై పవ "నంబింధణేయాలు 

దక్షిణభారత మంతటా కనిపిసొయి. అయితే (గామ దేవతల పేర్లలో మా,తం 

భేదం కనిపిస్తుంది, ఇది సహజమే. కన్నడిగులకు (పీతి పాశతుడై న దేవు 

శృలో జవరయ్య (యముడు) ఒకడు. గణపతి తెలుగువారికే కాక తమిళులకు 
కన్నడిగులకూ "ముందు వరసదెవుడు*. కోలాటం మొదలై న కళారూపాలలో 

కూడా (పధమ తాంబూలం గణపతికే, “శివశివమూ ర్రివి గణనాథ సీవు శివుని 

కుమారుడవు గణనాథి అని తెలుగువారు. పాడితే ఆదే లయలో కన్నడిగులు-. 

శరణు శరణువయ్య గణనాయక 

' నమ్మ కరుణదింద లి కాయొ గణనాయక.... 
| ' జ , 

' అని పాడుతారు. కన్నడ పారమార్థిక గీతాలలో శివశరణులకు సంబంధించినవి 
ప్రత్యేకంగా పేర్కొన దగ్గవి. బసవేశ్వరాదులను గురించిన గేయాలు ఆ 

భాషలో చాలా కనిపిసాయి, వీరశై వం జానపద జీవితంలోకి కూడా చొచ్చు 

కొవి పోవడం ముఖ్యంగా గమనించాలి. తెలుగులోని పనిపాటలలో ధార్మిక 
వై పథ్యం ఎక్కువగా కనిపించదు. కాని కన్నడంలోని వ్యవసాయ పదాల'పై 

కూడా శ వమత ప్రభావం. ఊఉ ౦డడం వింత గొలుపుతుంది. 

a] 

"సంబంధ బె బాంధవ్యాల విషయంలో సాంన, గాఫతికంగా దక్షీణ భారతం 

లోని అనేక ప్రాంతాలలో ఒకే విధమైన ఆకారాలు కనిపిస్తాయి, . కేరళలో 

మాత్రం కొన్ని విభిన్న ఆచారాలను ' చూడవచ్చు. తెలుగు-తమిళం-కన్నడం 
భాషల్లోని ' బాంధవ గీతాలలో. స్రీ చిత్రణ బాలా వ: ఒకటే అని చెప్ప 

వచ్చు. శః ప్రాంతాలలోని పండుగలు, పబ్బాలు, , ఆచారాలు, సం(పదాయా 

లలో చాలా పోలికలున్నాయి. . 
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_జానపదగేయాలలో సమాన భావాలు ఎంత విశ్వజనీన మైన వంటే పిల్ల 

లను ఓదార్చడానికి చందమామను పిలిచే పాటలు తెలుగులో, తమిళంలో, 

కన్నడంలో, ఇంకా "పెక్కు భాషల్లో కనిపిస్తాయి. చందమామను కొండెక్కి 

రస్ముని, కో టి వేలు తెమ్ము ని, పాలు పెరుగు తెమ్మని తెలుగుతల్లి పిలుస్తుంది. 

“నిలానిలా ఓడివా” (చందమామ పరుగె త్రీరా) అని తమిళ పడుచు ఆహ్వా 

నిస్తుంది. సీళ్ళు ఇమ్మ శని (ప్రార్థిస్తుంది మరొక తల్లి. 

New moen, come out, give water for US, 

New moon, the under down water for us, 

New moon, shake down water for us 

[C.M. Bowra 1962 791 

ఈ విధంగా వివిధ (ప్రాంశాల గేయాలను అధ్యయనం చేస్తే వాటి 
వెనుక జానపద హృదయంలోని ఐక్యత హృద్యంగా దర్శనమిస్తుంది. మాన 
వుని మూలభూత (ప్రవృత్తుల అభివ్యకి, మాధ్యమంగా గేయం ఏ విధంగా 
ఉపయోగ పడుతుందన్నది తెలుస్తుంది. 

. గేయాలను గూర్చి మరికొన్ని విషయాలు 

జానపద సాహిత్యంలోని మిగిలినరూపాలలాగే గేయంకూడా సంస్కృ 

'తీకి అద్దం పట్టి చూపుతుంది. తెలుగువారి అచ్చమైన సంస్కృతిని తెలుసు 

కోవాలంటే జానపద విజ్ఞానమే శరణ్యం ఆంతే అతిశయోక్తి కాదు, 

' సంస్కృతి అన్నది మహత్తర సాధనకు మారుపేరుగా మనం చెప్పుకుంటాం. 

కాని నిజానికి *ఒక జాతి (ప్రజాసీకము యొక్క సంపూర్ణజీవిత చరి(త్రయే 
సంస్కృతి చరిత్ర అన్న. ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం (ఆం(ధుల చరిత్రం 

సంస్కృతి : 11) గారి మాట మెచ్చదగ్గది. 

నాకు నల్లచీర నెమలివన్నె రవికె 

వడి నిండ బియ్యము ౩ పళ్ళూ కొబ్బరి గిన్నె 

పనుపు కుంకుమ యిచ్చి పం పెమాయన్న అ 

(కృష్ణ గీ), వల్లెవదాలు; 89 
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అన్నగీతభాగంలో ఉండే మూడు పాదాలలో తెలుగువారి 'సంస్కృలికి 
సంబంధించిన అనేక విషయాలు అడగి ఉన్నాయి. అన్నాచెల్లెళ్ళ అను 

బంధమూ, పుట్టింటి ఆచారాలు, అలంకరణ విశేషాలు, మన సంస్కృతిలో 

కొన్ని వస్తువులకుండే హావి [తరమూ ఈ పాదాలలో వామన రూపంలో 

ఉన్నాయి. “అత్తింటి కోడలవు కావుగావున్నె* అని ఒక్క గీతపాదాన్ని 

చే దానీ వెనుక ఒక జాతి ఆచారాల చరి (శే సూచితమవుతుంది. 

ఉతకరా చాకలి ఉలి 'పువ్వలై 
(nay 

మడచరా సాకాలి మలి మొగలె. 
| గ గయ 

అని ఒక వృత్తిని కళాత్మకంగా, సూటిగా, సుమధురంగా వివరించే శ క్తి. జాన 

పద గేయాలకు కూడా ఉన్నదని తెలిసి ఆశ్చర్య పోతాం. జల్లారు పట్టు 
చీరలు, రతాల రవిక్రలు, ఒడ్డాణాలు, బాజా బందూలు, గుళ్ళ పేరులు, కాసుల 

కంచెలు, అద్దాల రవికలు 'జానపవ గేయాలలో తప్ప మనకిం కెక్కడ కని 

, పిసాయి? తరతరాల సంస్కృతిని పరిరక్షించడం జానపద విజ్ఞాన (పయోజ 

నాలలో ఒకటి. 

జానపదగేయాల ఛందస్సును. లాక్షణిక మతాన్ని అనుసరించి కాకుండా 
దేశీయ. సం[పదాయాలకనుగుణ౦గా పరిశీలించాలి. అయినా ఛందస్సునే, 

పద్యాలకోసం చె చెప్పే లక్షణ శాస్త్రంగాకాక ' హృదయాహ్లాద . కరమైన లయ 

పద్ధతిగా పరిగణి ప్రే జానపద గేయాల ఛందసు స్సునూ. అడే విశాల "దృష్టితో 

పరిశీలించవచ్చు. ( దంపుడుఇపాటలు, విసరురాతి పాటలు, జోలలు, ఏలలు 

ద్విపదాది దేశి ఛందోచ్చాయలలో నడుసాయి. ఛందో (గంథాలననుసరిం చి 

చెప్తె గేయాలను ద్విపదలని, రగడలని, తరువోజలని, షట్పదులని విభజించి 

చూపవచ్చు. అలాకాకుండా గేయాలు మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు మొద 

లైన అవృత్తాలలో నడుసాయని నియమ మెర్చరుచుకోవచ్చు.. నిలువు గీతలు 

చం(ద్రవంకలు లఘుగురువులకు గుర్తులుగా పెట్టుకొని. గణాలను గు ర్హించే ' 
విధంగానే ,శృకాలపు ఈక రీ,ట, అనే ఆక్షరాలను గుర్తులుగా వాడుతారు. 

శలెక్క చేరడేసి మొగ్గ...” అన్న పాట త్రిశ్రగతిలో “తకిట' 
ఆవృత లతో నడుస్తుందని చెప్పవచ్చు. 
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చివరిగా జానపద గేయాల అధ్యయనం శాస్త్రీయంగా ఏలా జరగాలన్న 

దాన్ని గురంచి చెప్పవలసి ఉంది. నేడు జానపద. సాహిత్య అధ్యయనంలో 

వలం సౌందర్య దృష్టిమా్యత్రం ఉంపే చాలదు. జానపద గేయాలను కేవలం 

వివరణాత్మకంగా సౌంద:్య దృష్టితో వ కీలించే కాలం పోయింది. మానవ 

శాస్రం, భాషాశాస్త్రం, సాహిత్యం, చరిత, (పొ క్షనశా స్రం మొదలై. నశాపాల, 

నేపథ్యం జానపద విజ్ఞానానికి అవసరం అవుతున్నది. 

ఇటీవలి కాలంలో భాషా శాస్త్రంలో ఎకువగా (ప్రచలితమై ఉండే 

నిర్మాణవాదం ($tIUCtUrali5M) జంటివి జానపదగేయం మొదలై న రూపాల 
అధ్యయనంలో కూడా ఉపయోగ పడుతున్నాయి, కేవలం ఒక భాషకు సంబం 

' ధించిన గేయాలకు కాక సొర్వ(తికంగా అన్నిగేయాలకూ అన్వయించే 

విధంగా అంశాలను (60115 ) నిర్ణయించడానికి నిర్మాణవాదం ఉపకరిస్తుంది. 
జానపద గేయాలలో మానవునిలో సహజంగా కనిపించే _పవృత్తుల అభి 

వ్యకి కి మనకు కనిపిస్తుంది. భయం, కోపం, (పేమ, ద్వేషం నంటి భావో 

ద్వేగాలు, నమ్మకాల వంటి సామాజిక (పవృత్తులు జానపద గేయాలలో కని 

పినాయి, వీటి ఆధారంగా (ప్రపంచంలోని అన్ని_పాంతాలలోని జానపద 

గేయాలలోని సమాన గుణాలను పోల్చిచూచే[ ప్రయత్నం చేయవచ్చు. (ఇలాంటి 

(పయత్నాలకు సంబంధించిన వివరాలకు ఇదే రచయిత (వా సి,న “తెలుగు 

కన్నడ జానపదగేయాలు' పు. 27-80 చూడండి), 

గేయాలను గురించిన అధ్యయనానికి సాహ్తాత్య విమర్శలో అనుస 

రించే పద్దతులు చాలా బాగా ఉపకరిసాయ నడంలో సందేహం లేదు. మానవ 

శాస్రం గేయాల శాస్త్రీయ అధ్యయనానికి బాగా సహాయం చేస్తుంది. మానవ 

శాస్త్రవేత్త తలు అనుసరించే అనేక “సిద్ధాంతాలు గేయాల పరిశీలనకూ 

పనికివసాయి. ముఖ్యంగా మనస్తత్వ శాస్త్ర సహాయాన్ని ఆధునికులు పాటల 

॥ పరిశీలనకు ఉపయోగించుకోవలసిఉంది. మనోవి శ్లేషణ సిద్ధాంతం సహాయంతో. 

గేయం రూపొందడానికి కారణాలను అన్వేషించవచ్చు. గేయాలలో వ్యక్త 

మయ్యే భావాలను, నమ్మకాలను, _పవృత్తులను అర్థం చేసుకోడానికి ఆసా 

మాన్య మనస్తత్వ శాస్త్రం (abnormal psychology) వంటివి సహాయం 
చేసాయి. ఈ విధంగా అతి సామాన్యంగా కన్సించే జానపద గేయాలనుంచి' 

అసాధారణ విషయాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది, 
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జానపద కవిత్వంలో గేయం ఒక ముఖమైతే కథాగేయం మరొక 
ముఖం. కాని ఇవి రెండూ ఎడమొగం 'పెడమొగాలు మాత్రం కావు. ఈశ్వ 
రుడే అర్లనా రీశ్వరుడయినట్లుగా గేయమే కథాగేయమూ అవుతుంది. గేయాలలో 

చు 

భావాంశాలు (psychemes) (పధానమైతే, కథాగేయాలలో కథాంశాలు 

(narrative ur units ) (ప్రధానంగా ఉంటాయి. 

ఆంగ్లంలో బాలెడ్ (Bellad), ఫోక్. ఎపిక్ (Folk Epic), నెరట్రివ్ 

పొయ్య (Narrative poem) మొదలై న పదాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. 

బాలెడ్ అన్నది ల్యాటివె నుంచి వచ్చిన పదం. (ఫెంచ్ భాషలో జర్మన్ లో 

Ballade అని, రష్యన్ భాషలో Byliny ఆని ప్యవహ తెంప బడేవి 

ఇంచుమించు సమానార్ధకా లని. చెప్పవచ్చు. బ్యాలెడ్ లక్షణాలను ఒక్ కొ_క్క-రు 

పద్యాలలో జనప్రియ వధను సరళంగా శ కివంతంగా న ప్పేరా వ్య మేబ్యాలెడ్, 
వాత | . 

ఒక్కొక్క వీధంగా వివరించారు, ఆక్కఫర్ని 'నిఘంటువు (పకారం చిన్నచిన్న 

చె 

ఒకప్పుడు నృత్య గీతానికి. మా(త్రమే బ్యాలెడ్డని పేరుండేది. తర్వాత తర్వాత. 
ఆంగ్లంలో అన్నిరకాల గీతాలకూ బా లడ్డనే పెరు పెట్టడం జరిగింది,* శః 
విధంగా బ్యాలడ్ పెట్టిన తికమకలచు తప్పించుకునేందుకు అనేక విద్వాంసులు. 
కలాగేయం (narative poem or song) ఆనే పదాన్నే ఎక్కువగా వాడు 
తున్నారు. బ్యాలెద్దును ఏ ఇష్ధంతో చూచినా. అది కథాగేయం మాతం అప్పు 
తుంది. గేయగాథ (నాయని కృష్ణకుమారి 1977) అన్నదీ కథాగేయానికి మరో 
పేశే. “గావ” అన్నకి తప్పువాది పట్టించే పదం కౌ బట్టి గేయ కథ లేక కథా 
గేయం సమంజసమైన పేరుగా కన్చిస్తుంది, డా. కృష్ణకుమారిగారే “కథాగీతం* 
అనే పేరును తమ సిద్ధాంత  (గంథంలో పెక్కు_చోట్ల వాడారు. “వీరరన 
ద్రవానమగు కథను చెప్పదు, నంచారగాయక భిక్షువులచే " వాడబడు  సరళకథా. 
గయమే వీరగాథ" (కంగిరాల సుబ్బారావు 1972: 17) అనే నిర్వచనం అన్ని : 
కఠాగేయాలకు వర్తించదు. వా గూపమైన సంప్రదాయం కలిగి, తరతరాలుగా 
అనేక పాఠాంతరాలతో. (పచారంపొంది, సామూహికవికానం కలిగిన. కథా 
గేయాల జాదపన కథాగేయాలు, 
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కథాగేయాలలో కథ (పధానం అయినా వీటికీ గేయాల భావగీతాత్మక 

(lyric) లక్షణ౦ ఉంటుంది. అయితే అది (పధానంకాదు. ఇవి బాహ్యన్వరూ 

పంలో లిరిక్ ను, అంతర స్వరూపంలో ఎపిక్ ను పోలుతాయని విమర్శ 

కులు భావించారు. కధాగేయాలలో కథనం కన్నా అనుకరణ సాధ్యమైన సన్ని 
వేశాలు (imitable si tuations) ఉండడమే ద్రధానమనే వారున్నారు. కథకు 

కావలసిన సన్నివేశాలుం పే కథనం ఎవరై. నా చేయవచ్చు. 

నిర్దిష్టమైన కవి ఎవరూ లేక పోవడం గేయాలకులాగానే కథాగేయాలకు 
కూడా ఒక లక్షణం, ఈ అజ్ఞాత క్ర ర్హృత్వం (anonymity) వరి కథాగేయం' 

అందరి ఆస్తీ సీ అవుతుంది. వ్య క్యతీతం (impersonal) గా ఉండడం ఒక 

ఉపలక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కథాగేయాలలో కి ma కవి సమయాలవం టివి 

కనిపిస్తాయి. కొన్ని పడికట్టు వర్ణనలు మళ్ళీమళ్ళీ వసా అ భివర్షిత పున 
రు క్తి గ repetition) ఏదై నా విషయాన్ని మన హృదయానికి 

హా త్తుకునేటట్లు చెప్పడానికి పనికివస్తుంది. 

కథాగేయాలలో శిష్ణుల కథన విధానం కనిపించదు. ఒక సన్నివేశం 

నుంచి మరో సన్నివేశానికి వెళ్ళిపోవడం, మధ్యమధ్య ఏదో వెలితిగా ఉండడం = 
సర్వ్యనామాన్యం. ఈ విధమైన దూకుడు (leaping and lingering) వల్ల 

ఒకొ-క్క-సారి కథ కూడా సరిగ్గా అర్థంకాక, పోవచ్చు. కథాగేయాలలో పల్లవి 
కూడా (ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. అంతరోవల్లవి (internal refrainmాహాఢ 
పల్లవి (extrnal refrain) మి(శ్రమ పల్లవి (mixed refrain) "అని పల్లవి 

మూడు రకాలు. ఈ పలవి కథాగేయాలు. చాలా ప్రాచీనకాలం నుంచి ఉండే 

వని నిరూపిస్తుందని గమరి అభిప్రాయం. 

కథాగేయాలకు పెలక్షణాలే కాక ఇంకాకొన్ని లక్షణాలున్నాయి. వీటిని 

(కోడీకరించి బ్రిస్పెరీ పది. లక్షణాలను చెప్పాడు (తం గిరాలసుబ్బారావు 

1975 : 24-26). గేయరోపంలో ఉండడం కథాగేయాల మొదటి లక్షణం. 
సరళ్ల ఛందస్సు, పల్లవి, గానయోగ్యత దీని ఉపలక్షణాలు. ఆభ్యానరూపంలో 

ఉండడం రెండవలక్షణం. నియమిత పరిమాణం, యథార్థ సంఘటనా జన్యత్వం 

దేశీయ ఇతివృత్త త్రం, నాయకాభేదత, వీరరస ప్రాధాన్యత, క థాసారళ్యం , 
భారఠాత్ (పారంభత్వం, సంభాషణాసహితత్వం . గద్యరాహిత్యం , విషాదాంతం 



88 ఆం (ధ్రుల జానపద విజ్ఞి వానం 

ళ్ 

అ భివర్ధిత పునరుక్తి రెండవ లక్షణానికి ఉపలక్షణాలు. గాయక భిక్షువుల ఆశ్టు 

కవితగా జనించడం కథాగేయాల మూడవ లక్షణం. కవి అ(పధానుడుగా 

ఉండడం దీని ఉపలక్షణం. 

_ _ వోగూపమైన (ప్రచారం కలిగి ఉండడం, వా(గూప సం పదాయం 

లభించడం వీటి నాల్లవ లక్షణం, దీనివల్లనే జన పియత్యం అన్న ఉపలక్షణ౦ 

. కూడా లభిస్తుంది. కథాగేయాలు వస్తునిష్ట కవిత్వానికి (0016011౪76 ౧౯౭౪౧౫) 

ఉదాహంణాలు. ఇది కథాగేయాల ఐదవలక్షణం. 

జానపద కథాగేయాల భాష, .భావం సరళంగా ఉంటాయి. కొన్ని పదాలు, 
వర్షనలు పునరు క్రమవుతాయి. వీటిని వారానువర్తనాలు (00౧౧౧౦౧ places) 

అంటారు. ఇది ఆరవలక్షణం. కథాగేయాలు ఒక్కకవి వ్రాసినవికావు. (పజ 

లలో సహజంగా జనించినవి. ఇలా అనితర సాధ్యంగా ఉండడం కథాగేయాల 

ఏడవ లక్షణ ౦. (ప్రపంచంలోని విభిన్న (పాంతాలలో కనిపించే కథాగేయా 

లలో ఏకస్తూత్రత ఉంటుంది. వసుధైక కుటుంబాన్ని నిరూపించే ఈ అది 

తీయ గుణం (Unique character) కథాగేయాల ఎనిమిచవ లక్షణ౦. కథా 

గేయాలు నీతిని వాచ్యంగా చెప్పవు, వ్యంగ్యంగా చెపాయి. విధి బలీయ 

మని బోధిస్తాయి. ఇది తొమ్మిదవ లక్షణం. (పతి జీవితానికీ చివర ఓటమి 

' ఉన్నదనే విషాదవిషయాన్ని కథాగేయాలు (ప్రతిధ్వనిస్తుంటాయి. ఇది పదవ 

లక్షణం. 

ది లక్షణాల నే కాక కథాగేయాలకు మరికొన్ని లక్షణాలనూ 

చెప్పుక్తోవచు . వీటిలో ఎక్కువగా వీరరస (ప్రధానాలు. వీరం తర్వాత కరుణం, 

అద్భుకీం పేరాకనదగని. వీరుడు తల్లిదండ్రులకు ఆలస్యంగా పుట్టడం ఆట 

పాటలలో అతను అమిత శౌర్యాన్ని (పదర్శించడం కథాగేయాలలో క్షని 

సిస్తుంటాయి. అలంకారాలలో సరళమెన ఉపమలు, భాషలో కూడా సారళ్యం 

గోచరమవుతుంది. జానపదులు వాడేగి నరళదేశీయ భాష. సామెతలు, నుడి 
కారాలు సమృద్దంగా ఉంటాయి. నిఘంటువుల కెక్కని దేశ్య పదాలు అసంఖ్యా 

కంగా కనిపిస్తాయి. వె_రిసమాసాలు, అన్య చేశ్యాలు బోలెడన్ని ఉంటాయి, 

కధా గేమాల ఛందస్సు లక్షణ (గంథాల ననుసరిం చేది కాదు. గేయా 

లను గానం చేసేటప్పుడు. రాగాలు సం కీర్ణంగా ఉంటాయి. ఒర పాటను 
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అందరూ ఒకే విధంగా పాడాలని లేదు. ఈ విధంగా కథాగేయాలను చెప్పే 

లక్షణాలలో సార్వ కంగా మనకు కనిపించేవి ఐదు : 1. ఇది కథాఖ్యాన మై 

ఉంటుంది, శి. పాట రూపంలో ఉంటుంది. శీ. జనపదీయమై ఉంటుంది, 

4. ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన మీడ కథాగేయం కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది 

5. ఇది వ్య క్యతీతమై ఉంటుంది (మాక్ ఎడ్వర్డ్లీచ్ 1975 : 106). 
సామాన్యంగా. ఆఖ్యానాల్లో కనిపించే (క్రియ (40%10%0), పా్యతలు 

{charactersy, సంయోజన౦ - (setting), కథావస్తువు (theme) ఆనే - 

నాలుగింటిలో (క్రియకు కథాగేయాలలో ఎక్కువ (పాధాన్యం ఉంటుంది. 

(క్రియ వీటిలో చాలా నాటకీయంగా ఉంటుంది. సంక్షిప్తత అంతటా. 
కనిపిస్తుంది. 

కథాగేయాలు ఎప్పుడు అవతరించాయి, ఎప్పుడు వికాసం చెందాయి 
అన్నది చెప్పడం చాలా కష్టం. (ప్రాథమిక రూపమైన భావగీతానికి కథాకథనం 
చేరి కథాగేయాలు పుట్టి ఉండవచ్చు. ఏమైనా జానపద సాహిత్య రూపాలు 

(గంథస్ట్ సాహిత్యరూపాలకం టె ముందు అవతరించాయనడంలో' సందేహం 

లేదు వీటిలో కనిపించే సరళమైన ఛందస్సు 4(ప్రాచీన మానవుని భావపరం పర, 
సం(పదాయాలు వీటి (ప్రాచీనతను నిరూపిస్తున్నాయి. [కీస్తుపూర్వం కొన్నివేల 
సంవత్సరాలకు చెందిన వేదాలలోనే కథాగేయాలకు వీజాలున్నాయి. రామా 

యణ, మహాభారతాల రచనకు జానపడ _ కథాగేయాలే ఆధారమనే అభి 

(ప్రాయంలో ఎంతవరకు సత్యమున్నదని పరిశీలించవలసి. ఉంది. (ప్రాచీన. 
సంస్కృతులై న (గిక్, ల్యాటిన్, జర్మన్, హిబూ, చైనా సంస్కృతులలో 

కథాగేయాలు పుట్టి (ప్రచారం పొందాయి, 

గేయం కంటె నృత్యం ప్రాచీనమైంది. ఆతి (పాచీనకాలంలో జాన 

పద సమాజంలో | పచలితమై ఉండిన నృత్య సం(పదాయానికి అనుబంధంగా 

కథాగేయాలు ఓజవగా ఆవకతరించాయని ఒక ఊహా, మధ్యయుగాలకో ఇంకా 

ఇటీవలి యుగాలకో కథాగేయాల పుట్టుకను కొందరు తీసుకు రావడం జరి. 
గింది. గాథాకారులు (పయత్న పూర్వకంగా ఏటిని రచించారని కూడా కొందరు 

చెపారు (పాచీన మానవుని నృత్త గీతాలు భావాత్మకాలై , చిన్నవిగా ఉండి 

ఉంటాయిగాని కథాకథనంతో కూడిన పెద్దపాటలు పుట్టడం స్వభావ విరుద్ధమనే 
లో 
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అభిప్రాయం ఉంది. ఏది ఏమైనా కథాగేయాలకు వీజ ' ప్రాయమైనవి చాలా 
(ప్రాచీన కాలంలోనే పుట్టిఉంటాయ న్నది సమంజసమైన అభిప్రాయమని చెప్ప 

వచ్చు. 

వృత్తి త్రిగాయకులు (minstrels) మధ్యయుగాలలో కథాగేయాలను 

రచించారనే అభిప్రాయాన్ని గమరి వంటి వారు ఖండించారు. వీరు రచించినవి 
కథాగేయాలకు భిన్నమైనవని (ప్రొ॥ కిటిడ్డ్ మొదలై న వారు అభిప్రాయ పడు 

తున్నారు. సాం(పదాయికంగా (పజలలో (ప్రచారంలో ఉన్న .కథాగేయాలు 

. (పజలు సృష్టించినవే అని బహుజన సమ్మతమైన అభిపాయం. వృ_త్రిగాయ 

కులు రచించినవి సాంప్రదాయిక కథాగేయాలు (traditional balladsy 

_ కావచ్చుగాని, జానపద కథాగేయాలు లేక జనప్రియ కథాగేయాలు కాలేవని 

చెప్పవచ్చు. 

.. కథా గేయాల చివర కా న్ని సందర్భాలలో రచయితల "పేర్లు కనిపించ 

డం వలి ఇవి వైయక్తిక రచనలనే అభిప్రాయం ' కొందరికి కలిగింది, 
ఏవై నా కొన్నివై య కిక రచనలే కావచ్చు. "అది ఒక్కరి. రచన అయినా, 
పలువురి రచన అయినా జన [పియత్వం, సం(పదాయం ఏర్పడి కథాగేయం 
సామూహిక సంపద అయిందం మే దానిని జానపద కథాగేయం అనవచ్చు: 

కథాగేయం వికానం చెం దేటప్పుడు ఒక పద్ధతిలో. ఇది జరుగుతుంది. 
కీనిశే మహాకావ్య పద్దతి లేకఐతిహాసిక పద్దతి (epic process) అంటారు. 
ఎవరై నా ఒక చిన్న. కథను చెప్పారనుకుందాం. అది విన్నవారు ఆ కథను 
పూర్తిగా వినకున్నా కథాసారాన్ని ఆర్థం చేసుకుంటారు. ఆ కథనే వాళ్లు జాన 

. పదులకు చిరపరిచికాలై. న మూలాంశాల (౧0౪%) సహాయంతో పునర్మిస్తారు. 
ఇలా కథ “పెరిగి అనేక సన్నివేశాలతో కూడి కథాచ్యకంగా పరిణమిస్తుంది. 
ఇతిహాసాఖత్రో ఈ బృహత్ కథాగేయాలకుండే. పోలికను బట్టీ కొందరు 
వీటిని జానపద ఇతిహాసం (folk pice) అని, + జానపద మహా హాకావ్యం అని 
పిలుస్తుంటారు... 

కథాగేయాల పుట్టుకకు కారణాలను వెదకడం “ఇసుమున తె లంబుతీయ . 
డమే. ఎందుకంటే. ఏటికి ఒక్త చరిత్ర అన్నది లేదు. లేక ఇంకా ఖచ్చితంగా 

చెప్పాలం పే చరిక్రకు తగిన ఆధారాలు. వీటిలో. కనిపించవు. నిరంతరం 
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చూర్చుచెందుతూ వుండడమే జానపద సాహిత్యం లక్షణం. (ప్రాచీన కాలంలో 

జరిగిన అనేక సంఘటనలు, నమ్మకాలు, మూలాంశాలు (motifs y కథా 

గేయాల పుట్టుకకు కొన్ని కారణాలు. ప్రాచీన కాలంలో వేట(పధానం వృత్తిగా 

ఉన్నప్పుడు, వేటను గురించిన వృత్తాంతాన్ని తన వారికి లయబద్ధంగా ఆనాటి 

మానవుడు చెప్పన్నపష్పుడే కథాగేయల (ప్రాదుర్భావం జరిగింది. తర్వాతి 
కాలంలో (ప్రాదేశికంగా జరిగిన చిన్నచిన్న పోట్లాటలు, యుద్దాలు కధాగేయాల 

అవతరణకు కారణమయ్యాయి... నుదీర్హ కథాగేయాలకు కూడా అప్రధాన మైన 

చిన్నచిన్న యుద్దాలే (పేరణ ఇచ్చాయన్నది గమనార్హం. 

కథాగేయాల ఛందస్సులు బట్టి, కాల పమాణాన్ని బట్టి, గాయకులను 

. బట్టి, వాద్యాలను బట్టి వాటిని అనేక్ష విధాలుగా విభజించవచ్చు. కొన్ని కథా 

గేయాలు పది, పదిహేను నిముషాలలో ముగిసిపోతాయి. వీటిని లఘు కథా 
గేయాలు (balladlings) అనవచ్చు. మామూలు.కథాగేయాలు అనతి దీర్హాలు. 

కొన్ని బృహత్చ్రమాణంకలవి- వీటిని గేయకథా చ(క్రాలని (ballad Cycles) 
పిలుస్తారు. వీటినే జానపద మహాకావ్యాలని కూడా వ్యవహరించడం కద్దు. 
జానపద గేయ సాహిత్యాన్ని విసృతంగా పరిశోధించి వివరించిన డా. రామ 
రాజుగారు జాసపద గేయాలను కథాగేయాలను వర్లీకరించడానికి కొన్ని పద్ధతు 
లను సూచించారు. (1868 : 6-7). వస్తువును బట్టి పౌరాణికాలు, చారిత 

కాలు, అస్పష్టచార్మి తకాలు, మత సంబంధాలు, సాంఘికాలు, మొదలైన భేవా 

లను గు రించవచ్చు, రసానుగుణంగా, శృంగార. గేయాలు, అద్భుత గేయాలు, 

కరుణరస గేయాలు మొదలై నవి ఏడ్పడుతాయి. ఆలంబనాన్నిబట్టి స్త్రీల పాటలు, 
పురుషుల పాటలు, స్త్రీ వురుషోభయ సంబంధాలు అని ఏర్పడతాయి. కథాగేయా 

అకు డా. రామరాజుగారి వర్గీకరణను అన్వయి సే చే ఈ (కింది విభాగా లేర్చడ 

తాయి : 1. పౌరాణికాలు, 2. చారి, త్రకాలు, లీ. మత సంబంధగేయాలు, 

4. పారమార్దికాలు, శ. శృంగార "గేయాలు, 4. అద్భుత రసగేయాలు, 
7. కరుణరస గేయాలు, 8.. హాన్యరస గేయాలు. 

గమరి తన “ది పాపులర్ బ్యాలడ్ " అనే (గంథంలో కథాగేయాలలోని 

విభాగాలను: గురించి. చర్చించాడు. పొడుపు కథాగేయాలు (riddle ballads) 

గమరి. "పేర రన్న కథాగేయ రూపాలలో ఉన్నాయి, గేయరూ పంలో ఉండే 
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పొడుపు కథలు మనకు బాగా పరిచయమైనవే. కథాగేయ రూపంలో కూడా 

కొన్ని ఉంటాయి. గృహసంబంధమైన కలతలు మొదలైనవి కొన్ని కథా 

గేయాలకు వసువులు. వీటిని dంMmestic complications అని గమరి పిలి 

చాడు. కొన్ని కథాగేయాలలో రాక్షస వవాహం౦ [ప్రధానంగా ఉంటుంది. మానవా 

తీత శ కులకు కథాగేయాల వస్తువులో ఉండే (ప్రాముఖ్యం గమనించ దగ్గది. 

ఇలాంటివి సూపర్ న్యాచురల్ బ్యాలడ్స్ (supernatural ballads) అనే 

పేరు కలిగి ఉన్నాయి. పరివర్తనాత్మక కథాగేయాలు (transformational 

ballads) మంత తం(త్రాలతో కూడి ఉంటాయి. ఐతిహ్యాత్మక. కథాగేయా 

లన్నది (legendary ballads) మరో రూవం. యుద్ధ సంబంధ కథాగేయా. 

లనుకూడాగమరి పేర్కొన్నాడు. ఇవికాక హాస్య(పధానమైనవి, సము[ద్రకథనం 

కలవి, ఆర్నలిస్టిక్ బ్యాలడ్స్* మొదలైనవి గమరి చెప్పిన కొన్ని కథాగేయ 
రూపాలు. పై వాటిలో (ప్రాదేశిక లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కొన్నిటిని 

మన కూడా "పరిశీలించవచ్చు. 

జానపద మహా కావ్యాలలో ముఖ్యమైన నాలుగు రూపాలున్నాయని 
ఫెలిక్స్ జె, ఒయ్నాస్ అభిప్రాయం. మానవాతీత వస్తువులు౦ డేవి Shamani 

stic epics, వీరరస (ప్రధానమైనవి Heroic epics, (పమ, సాహానం 

ముఖ్యంగా ఉండేవి ROMantiC 60105. చారిత్రక నన్ని వేశాలకు, పా(త్రలకు 
(ప్రాధాన్యం ఉండేవి ౧1190710 epics, ఈ నాలుగు (రిచర్డ్: ఎం. డార్సన్ 

1972: 101) మాతమే కాక ఆయా భాషలలో ముఖ్యంగా ఉండే మూలాం 
శాలను. బట్టి విభజన చేయవచ్చు. తెలుగు వీరగాథా చకాలను ఇతివృతాన్ని 

బట్టి “శ్ర కి కథాచ (కము, పల్నాటి వీర కథాచ (కము, కాటమ రాజుకథాచ కము, 

వెలకంటి  పీరుని కథాచకము అని విభజించ వచ్చునని డా. టి. వి. సుబ్బా 
రావు అభిప్రాయం (1975: 28). ఈ విధంగా వివిధభాషలలోని విశిష్ట 
లక్షణాలే కథాగేయీల వర్గీకరణకు మూలకందాలు కావాలనడం సమం జనం, 
ఆయినా ఇది సాధ్యమైనంత వరకు సార్వజనీనంగా ఉంటే మేలు, 

చరిత్ర కందని కథాగేయాల చరి త 

కేథాగేయాల పుట్టుక, వికోసం' ఎలా జరిగాయన్నదాన్ని గూర్చిన కొన్ని 
ఊహలు ఇంతకు ముందే చెప్పడమైంది. భారతదేశం అందులోనూ ఆం ద్ర 
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దేశం లోని క్రథాగేయాల చరి శ్ర ఊహల ఉయ్యాలలో ఊగేది మాతమే. 

అక్కడక్కడ శిష్టసాహిత్యంలో కథాగేయాల [ప్రసక్తి మాత్రమే మనకు 

సాక్ష్యం ఇస్తుంది. భారతీయ సాహిత్యంలో అత్యంత ప్రాచీనమైన వై దిక 

సాహిత్యం లోనే కథాగేయ వీజాలున్నాయి" రామాయణ భారతాలకు వీరరస 

(పథాన కధాగేయాలే మూలమంటారు. నలుని కథ, హరిశ్చం దునీ శథ రామా 

యణ భారతాలకం పె ముందే (ప్రచారంలో ఉండినవి. (క్రీ.పూ. రెండవ శతాబ్దం 

నుంచే రాజస్థానంలో కథాగేయాలుండేవని అచటి వారు అభిమానంతో 

చెస్పుకుంటారు. తెలుగులో నన్నయకు పూర్వమే జానపద కథాగేయాలుండే 
వనడానికి సందేహమే లేదు. అయితే నేటికీ అవిచ్చిన్నంగా మొఖికరూపంలో 

జీవించి ఉన్ని ఈ (పాచీన కథా గేయాల చరితను స్పష్టంగా చెప్పే స్థి సితిలో 

మనం లేక పోవడం వల్ల ఎవర్డె నా సాక్యుం చూపమం జే చూపేందుకు వీలు 

కాదు. 

భారత దేశంల్లో కథాగేయాలకు- అందులోనూ వీరగాథాకు పుట్టినిల్లయిన 
రాజస్టానంతో తులతూగే కథల కాణాచి ఆం(ధ్రదేశం. పౌరాణిక, చారి తక, 

సాంఘిక సంబంధమైన కథాగేయాలు ఆంధ్రదేశంలో అపరిమితంగా దొరుకు 

తాయి. పల్నాటి వీరకథ, కాటమరాజుకథ , బొబ్బిలియుద్ధం కథ వంటివి (పపం 

చంలోనే వేళ్ళ పెన లెక్క_పెట్టదగిన అత్యుత్తమ కధాగేయాలు. నిజానికి వీటిని. 

గురించి తగినంత (శ్రద్ధమనకు లేదు గాని, ఇవి ఆం(ధేతరులకు బాగా తెలి 

సేటు _పచారమై ఉంటే (ప్రపంచంలోని _పముఖ విద్వాంసులందరి దృష్టిని 

ఆకర్షించేవి. ఫిన్హాండుకు చెండిన “కలేవాలిను గురించి (పపంచంలోని జాన 

పద విద్వాంసులందరికీ తెలుసు. కాని ఎన్ని కలేవాలాబైనా తెలుగులోని 

పల్నాటి వీరకథ దరిదాపులకు కూడా రాలేవు. 

తెలుగులో కథాగేయాలను గూర్చిన. (పసన క్రి కి నన్నెచోడుని కాలంనుంచి 

కనిపిస్తుంది. కుమారసంభవంలో గౌడు గీతాలను గురించి ఉంది (4-112). 

గౌడుల ఆరాధ్యదై వమైన కాటమయ్యను గురించి అనేక కథలు, గాధలు 

(పచారంలో ఉ న్నాయి. బహుశా నన్నెచోడుని కాలం నాటికే గౌడుగీతాలలో 

 కాటమయ్యను గురించినవి ఉండేవేమో : 
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పాల్కు)కి సోమనాథుడు పండితుల తిరస్కారానికి ల్ లోనై. నా, జొన 

పదుల పాలిట్ చరిత్ర చతురాననుడు సోమనాథుడే. తన కాలంనాటి ఎన్నో 

జానపద విజ్ఞాన విషయాలను, విశేషాలను (గ్రంథస్థం చేసినంచుకు సోమ 

నాథునికి మనమెంతో బుణపడి ఉన్నాం, భక్తుల చరిత్రలను అనాడు కథలుగా 

పాడేవారని సోమన బసవపురాణంలో చెప్పాడు. (శ్రీశై లయా(త చేసేనంద 

రంలో వచ్చుకుంట్లు భక్తుల గాధల్ని చెప్తూ' భిక్షమె శ్రేవారని కూడా చెప్పాడు. 

"అసలు తన బసవ పురాణానికి ఆత్త బసవ పురాతన భ క్త గీతార్భ సమితియే 

మాత్ళం'ి అన్నాడు, బసవనను గూర్చి మా(త్రమే కొక్ర సకల పురాతన చారు 

గీతాలను పాడేవారు ఆ కాలంలో ఉండేవారనే విషయాన్ని పాల్కురికి సోమన 

చెప్పా రం 

పల్నాటి వీర చర్మితలోని కొన్ని భాగాలు శ్రీనాథ విరచితాలవునో కాదో 

కాని, శ్రీనాథుని ౩ కాలం నాటికీ పలనాటి కథలు ఆచారంలో ఉ ౦ దేఫనడం 

_ మ్యాతక నిజం. బిసవపురాణ పండితారాధ్య చరి[తలలాగే తెలుగువారి జీవి 

తానికి, సంస్కృతికి అద్దం వస్టే సాంఘిక రచన క్రీడాభిరామం. పల్నాటి 

వీరులను గూర్చి పాడేవారని (క్రీడాభిరామం చెప్తున్నది. ఏకవీరా మహాదేవి 
యెదుట నిల్చి పరశురామువి కథలెల్ల (ఫౌఢిబాడిన, బివసీల చక్రవర్తిని గురించి 

చెప్పి డ్రీడాభిరామక ర్త ర్త పుణ్యం మూటగట్టుకు న్నాడు. ఇంకొ ఇలాంటిదే మరో 

_తిరుగుచే ని సాక్ష్యం ఇస్తూ ' “రామాయణ మారుకాండములు? పాడిన విష 

యాన్ని గూర్చికూడా (కీడాభిరామక ర్త చెప్పాడు. ఇప్పటి రామాయణప్పు పాటల. 

కవి మాతృకలన దగినవేమో:' ఇటువంటి కొన్ని ఉల్లేఖనాల వల్లి శెలుగు 
భాషకు ఒక స్థిరరూపం ఏర్పడి నప్పటి నుంచే కధాగేయాలవంటి జానపద 
సాహిత్య రూపాలు ఈ భాషలో వెలువడ్డాయని చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా తెలుగు 
కధాగేయాలకు వెయ్యేళ్ళకు పై "పై బడ్డ చరిత్ర ఉంది. 

పౌ రాణిక గేయాలు 

'శెలుగులో పురాణాలు yin) గద్యరూపంలోనూ . ఉన్నాయి; పద్య 
రూపంలోనూ. ఉన్నాయి. తెలుగు వారికీ _సందింధించినంత వరకు పురాణా 

లనగానే రాయాయణ. మహాభారత భాగవతాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి, పురాణం 
అన్నదాన్ని ఇలాంటి పరిమితార్థంలో కాక్క, ఒక నమాజంలోని నమ్మకాలకు 
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సంబంధించిన ఒక శాస్త్ర విషయంగా తీసుకుం మే అప్పుడు శైవ వై సవ 

. సంబంధమైన గేయాలను కూడా ఇక్కదే చేర్చవలసి ఉంటుంది. ప్రావేన 

కాలంలో ఎప్పుడో జరిగినవని ' ఒక సమాజంలోని _పజలు ప్రగాఢంగా విశ్వ 

సించేవే పురాణాలు. పీటిలో అగ్రస్థానం రామాయణానిది. 

సీ తారాములు ఆం(ధ్రజానపదుల జీవితంలోకి చొచ్చుకొని పోయారు. 

. నలుగుపాట పాడినా, కలుపు పాటలల్లి నా సీతారాములను తలచు కోకపోతే 

తెలుగు వారికి తృప్తి ఉండదు. తెలుగులో అన్నిరకాల కావ్య(ప్రక్రీయలలోను 

రామాయిణ కథ ఉంది. చంపూ, ద్విపద, శతక, యక్షగాన, కీర్తనాదులలో ' 
వీతారాముల చరితను తెలుగువారు వర్ణించారు. — 

జానపద కథాగేయాలలో రామాయజ. గాధ . ఎన్నోమార్చులకు లోన 

యింది. వోల్మీకి రామాయణంలో లేని ఎన్నో అంశాలు జానపద రామాయ 

శాలలో కనిపిసాయి. దీనికి కారణం ఏమై ఉరడవచ్చునని ఊహి'. -సేబహుశా 

వాల్మీకి కంె ముందే రామాయణ కధా స్రవంతి భారతదేశంలో ' వవహిసుండే 

దేమో అని పిస్తుంది. వాల్మీకి కూడా తన కాలంనోటి జన్నపియ రామాయణ 

గాథలనే ఆధారంగా చేసుకొని మహాకావ్యాన్ని వాసి ఉంటాడు. నేడు జాన 

పద రామాయణాల రూపంలో క్రనిషించే కధారూపం కొన్ని విదేశాలకు కూడా 

వ్యాపించింది. ఈ కారణాల వల్లి తెలుగులోను అతర భాషలలోను జానపదుల 

జీవనంలో ఒకు ఉండే కథలోని అనేక మమూలాంళాలు, (motifs) చాలా 

_ప్రాదీన కాలం నుంచి జనజీవనంలో వేళ్ళూని స్థిరపడ్డవనిపిస్తుంది. 

తెలుగులోని జానపద గేయాలలో సీత జీవితంలోని వివిధముఖాలు (పద 
ర్భించ బడ్డాయి. అనేక రామాయణ గీతాలు సీత “పేరుతోనే ఉన్నాయి. సీత, 
సమర్త, సీతాకళ్యాణం, సీత అప్పగింతయి, సీత అమ్మవారి అలుక, సీత 

చెర, సీత అగ్నిిపవేశళం,సీతాదేవి వేవిళ్ళు మొదలైనవి కొన్ని పేర్లు మాత్రమే 

సీతజననాన్ని గురించి ఆసక్తికరమైన అంశాలు జానపద కధాగేయాలలో 

అభిసాయి. పైవి మాత్రమె కాక రామాయణ కథను సంకీ ప్తంగా చెప్పే 

జానపద రామాయణాలు కొన్ని' ఉన్నాయి. శారద రామాయణం, మోక్షగుండ 

రామాయణం, సంకేపరామాయణం, ధర్మపురి రామాయణం, రామ కధా 

న సుధార్హవం, గుత్తెన దివి రామాయణం, లంకాసారథి మొదలై. నవి ఇలాంటివి. 
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రామాయణంలోని కొన్ని సంఘటనలను మాతం తీసుకొని వర్షించే కథలు 

కూడా కొన్ని ఉ న్నాయి. పుత్రకామేష్టి, శ్రీరామ జననం, రాఘవ కల్యాణం. 

సుగీవ విజయం, లంకాయాగం, లక్మణదేవర నవ్వు, ఊర్మిళాదేవి నిద, 

కుశలవుల యుద్ధము మొదలై నవి రామాయణంలోని కొన్ని ఘట్టాలను రస 
వ త్తరంగా వర్ణిస్తాయి. కుళలవ కుచ్చల చరిత్రలో ' సీతాపరిత్యాగానికి ఒక బల. 
మైన కారణం కల్పించ బడింది. చుప్పనాతి. నన్యాసిని వేషంలో వచ్చి సీత 

చేత బలవంతంగా రావణుని చిత్రం వేయించడానికీ (ప్రయత్నిస్తుంది. సీత. 

రావణుని గోరుమా తం చి(త్రించగా శూర్చణఖ చికాన్ని పూర్తి రిచేసి, (బహ్మ 

చేత ప్రాణం పోయించి సీత పడకటింట్లో పెడ్తుంది. . అది రాముని కంటబడి ' 

పీత మీద అనుమానం రావడానికి కారణమవుతుంది. ఇలాంటి కల్పనలు కొన్ని.' 

విదేశీరామాయణాల్లో కూడా కన్పిస్తాయి. లక్ష్మణుడు ఏడు గీతల్ని గీచి వాటిని 
దాట వద్దని సీతతో చెప్పడం, రావణుడు సీతను తాకకుండా భూమితో బాటు 

సెళ్ళగించుకొని పోవటం మొదలై నవి జానపదుల కల్పనలు. ఊరి కొదేవికి 

జానపద గేయాలలో పవిత స్థానం " కన్పిస్తుంది. సీత అడవులలో కష్టాలను 

భరించినా, ఆమెకు భర్తసాహచర్యం అభించింది. కాని ఊర్మిళది మూగ 

వేదన. పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆమె అనుభవించింది వియోగం మ్మాతమే.. 

పద్నాలుగేళ్ళ నిద్రాదేవి ఒడిలో సేద తీర్చు కొన్న ఊర్మిళ త్యాగ జీవితాన్ని 

జానపదులు, దర్శించి గీతాలలో చ్నితించారు, * ఊర్మిళా దేవి నిది జానపద 

మన స్హత్వానికి (ప్రతీకగా నిలిచే ఉత్తమ గీతం?" విచిత్రమైన ఒక సంఘటనను 
ఆధారంగా చేసుకొని జానపదులు "మనోహరంగా కల్పించిన మరో కథాగేయం 

“లక్ష్మణ దేవర నవ్వు". ఇదొక అపూర్వ కల్పన* పరసమైన చమత్కాంరానికి. 
ఇంతకంటె ఉత్తమ ఉదాహరణ దొరకదు: శ్రీరామ పట్టాభిషేకం సమ 
యంలో ఉన్నట్లుండి లక్ష్మణ దేవునికి నవ్వు వచ్చింది. వినయంతో తలవంచు 
కొని తన పని తాను చేసుకొని పోయే లక్ష్మణుడు పడిపడి నవ్వుతుంటే 
“గుమ్మడికాయ దొంగలు భుజాలు తడువుకున్నట్లు' ఒక్కొక్కరూ తమను 

గూర్చే ఆ నవ్వు అనుకున్నారు. రాముడికీ విపరీతంగా కోపం వచ్చింది. 

చివరికి లక్ష్మణుజ్జీ చంపబోయాడు కూడా. లక్ష్మణుడి వివరణ ఒకవైపు 

నవ్వునూ, మరొకవై ప్ప పు జాలినీ తెప్పిస్తుంది. పద్నాలుగేళ్ళ ని(ద్రాదేవిని వేడు 

కొని, ఆమెను వదిలించుకొని .ఊర్మిళపై కి ఉసిగొల్బాడు లక్ష్మణుడు, వన 
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_ వాసం పూర్తి అయి వచ్చిన తర్వాత పట్టాభిషేకం సమయంలో కళూడా లక్ష్మణు 

డికి నిద ముంచుకొచ్చింది. ఇదే ఆతని నవ్వుకు కారణం. ఈ కారణం 

తెలిసిన రాముడికి నవ్వాలో ఏడ్వాలో అర్థం కాలేదు హత్య చేయాలనుకున్న 

వాడు లక్ష్మణుని త్యా గబుద్ధి తలచుకొని ఆత్మహత్యకు సిద్ద పడ్డాడు. జాన 

పదుల ఈ కల్పన ఎంత రసవంతం౦ : 

రామాయణపు పాటలు చాలావరకు స్రీలపాటలే. కలుపుపాటల రూపంలో 

ఉండే రామాయణపు పాటలను గురించి డా. దొణప్పగారు “జానపద కళా 
సంపది లో చక్కగా వివరించారు. కోలాటం పాటలరూపంలో కూడా రామా 

యణం ఉంటుందని “మాయలేడి పాటి. నిరూపిస్తుంది (డా. బి. రామరాజు 

1978: 128-126)... 

భారత భాగవతాలకు సంబంధించిన పాటలు కూడా తెలుగులో అధిక 
సంఖ్యలోనే ఉన్నాయి. భావళతానికి, సంబంధించిన అనేక కథలు కథాగేయ 

రూపం దాల్చాయి. ధర్మరాజు జూదం, విరాట పర్వం, సుభ(ద కల, సుభద్రా 

కల్యాణం, సుభద్ర సారె, నలచరి[త్ర, దేవయాని చరిత మొదలై నవి జాన 
పదుల జీవితంలో భాగమై పోయాయి. ధర్మరాజు జూదం శ్రీల నోళ్ళలో 

నానిన కథాగేయం. “రాజు చేతికి జిక్కె కనకమ్ము నేడు, ధర్మరాజుకు బిక్క 

బలపమ్మునేడు? అని సర్వస్వాన్నీ కోల్చోయిన ధర్మజుని స్టితిని వర్ణించారు 
జానపదులు. సూటియైన ఈఆల వంటి మాటలతో అనుకున్నదాన్ని చెప్పే 

శక్తి జానపదులకుంది. (ద్రౌపది ఆత్మాభిమానాన్ని చెప్పాలంటే ఎన్నో మాట 

లెందుకు ? “రారాజు తన చేత వేసె పాచికలు, పాంచాలి తన కాళ్ళదోసె 
పాచికలు" అని నాటకీయంగా 'చౌపది చిత్రాన్ని మనముందుంచాడు రచయిత. 

' శ్రీకృష్ణజనన మనే పాటను ఒక్క.సారై నా వినని తెలుగువారు అరుదు. 

“కస్తూరి రంగ రంగా నాయన్న కావేటి రంగరంగా - శ్రీరంగ" రంగరంగా 

'నినుబాసి యెట్లు నేమరచుందురా? అని మొదలయ్యే ఈ కథాగేయంలో 
ఢ్రీ కృష్ణుని వర్ణన అత్యంత మనోహరంగా ఉంది 

“వసుదేవ పృుుతుడమ్మా ఈ బిడ్డ వెకుంకవాసుడమ్మా 

నవనీత చోరుడమ్మా ఈ బిడ్డ నంద గోపాలుడమ్మా 
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'సీతాకళతుడమ్మా ఈ బిడ్డ శ్రీరామచం (దుడమ్మా 
శిరమునా చింతామణి నాతం (డి నాలుకను నకు (త్రము 

పండ్రను పరుసవేది భుజమందు శంఖుచ్మ కములు గలవు 

పిప్పనా వింజామరా నా తం (డి బొడ్డునా పారిజాతం 

అరికాళ్ళ తామరములు అన్నియు వున్నవికనాదు తండి 

నీరూపు సీచక్కనా ఆ(బహ్మ యేన్నాష్ళ (వానె తండి. 

బాల కృష్ణుని లీలలను తెలిపే మధుర 'గీతామి ఆంధ్రదేశమం దంతటా 
(పచారంలో ఉన్నాయి. 'గుమ్మడేడే గోపిదేవీ, గుమ్మడేడే కన్నతల్లి, గుమ్మ 
డిని పొడ చూపగదవే, అమ్మ గో పెమ్మాి అసి అడిగే బాలకృష్ణుని రూపం 

జాసపదుల కందరికీ చిరపరిచితమే. రుక్మిణీ కల్యాణము, రుకిణీ దేవి 
ముచ్చట, రుక్మిణీదేవి సీమంతయు మొదలై నవి రుక్మిణిని నాయికగా చేసు ' 

కొని (వ్రాసిన, కథాగేయాలు. 

రాముడు, కృష్ణుడు భారతీయులకు చాలాప్రయతములై న నాయకులు. ' 

రామాయణ భారత భాగవతాలు వీరి చుట్టూ తిరుగుతాయి, విష్ణువుకు సంబంధిం 

చిన ఇతర పౌరాణిక గేయాలు, కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ వెనుక ఉన్నది 

ఒక్క- కే-నమ్మకం. ఒక సమాజం నమ్మకాన్ని పొందగలిగిన ప్రాచీన గాథలే 

పురాణాలు. విష్ణువుకు సంబంధించిన ఇతర కథాగేయాలలో వరదరాజు పెళ్ళి 

పాట, చెంచీత కథ మొదలైనవి చేరుశాయి. కాని వీటిలో ఎంతవరకు జాన 
పద లక్షణాలు ఇమిడి ఉ న్నాయన్నది పరిశీలించాల్సి ఉంది. ఈ కథాగేయాలకు 

సామాన్య (ప్రజలలో పెద్ద (ప్రదారమేమీలేదు. ఇవి అజ్ఞాత కర్తృకాలు కూడా 
కాదు. రామాయజపు పాటలు, భారతపు పాటలు వంటివి కావివి. అందువల్ల 

వీటిలో చాలావాటిని జానపద గేయాను కరణలుగా పర్కో-వచ్చు. + 

శివునికి సంబంధించిన కొన్ని కథాగేయాలు. సామాన్య జనులలి నోకూడా 

ప్రచారం చెంది ఊన్నాయి. పాల్కు రికి * సోమనాథుని కాలంనాటికే శ వ 

సంబంధ. గేతాలుకొన్ని జన ప్రియమై ఉండేవని ఇంతకుముందే చెప్పడమైంది. 

దక్షయజ్ఞం, 'మేసకా పార్వతీ. సం వాదం, పార్వతీ కల్యాణం, గంగా వివాహం, 
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సవతులకయ్యం, గంగాగౌరుల సంవాదం, భల్గాణ రా జుకథ మొదలై నవి శైవ 

సంబంధ గేయాలలో పేర్కొన దగ్గవి, వీటన్నిట్లో గంగాగౌరు సంవాదం ' కథ 
తెలుగునాట అత్యధిక _పచారం పొందింది. గౌరి తాను ముడిచిన తర్వాత 

మిగిలిన పూలను గంగమ్మకు వంపగా గంగ తగవుకు వచ్చింది. ఇద్దరూ. 
“నా సరిదొనవా* అంటే 'నాసరిదానవాి అని తగవులాడుకున్నారు. గంగ 

అలిగి వెళ్ళింది. ఆమె వెళ్ళిన తెల్లవారే గౌంమ్మకు చెంగు మాసినది. స్నాన 

పానాదులకు నీరు లేక పోగా గౌరి వీరభ్యదుడ్ని పంపింది. ఎక్కడా నీరే. 
దొరకలేదు. చివరికి దకుడు దర్పంతో పాలకావళ్ళు,.నేతి కావళ్ళు పంపాడు. 

.గౌరి వాటితో స్నానం చేసి చీమలు, దోమల చేత కొట్టించుకుంది. గౌరి అవ 

మానం దిగమింగుకొని గంగమ్మ దగ్గరికి వెళ్లే ఆ నుహాతల్లీ.. 

పచ్చి చేపలు 'దెచి* పందిశు వేసె 
| 7) గా 

యెండు చేపలు దెచ్చి తోరణాల్ గై 

పెద చేపల పంచటరుగు తా కట 
౧ ml ఠి 

ర్ల్చు జచ్చిన నీళ్ళు కళాపు జల్ల 

గంగ-గౌరి ఇద్దరూ అచ్చమైన జానపద స్త్రీలుగా దర్శనమిస్తారే గాని, 
పరమేశ్యరుని సతీమణులుగా సాక్షొత్క-రించరు. : భీ_వవై ష్టవాలు మతాలే 

కావచ్చు కాని శ్రైన వైష్ణవ సంబంధగేయాలు మాతం ఆయా పాత్రలను 
సామాన్యజనులకు సాధ్యమైనంత దగ్గరగా తెచ్చి ఉంచాయి, 

వీరగాథలు ' 

ఐతిహ్యం (legend), కథ (tale), పురాణం (Myth) ఈ మూడూ 

గద్య కథనాలలో (పధాన మైనవి. పురాణాలే గేయరూపంలో ఉంటే పొరాణిక్త 

గేయాలవుతాయి. ఐతిహ్యాలు గేయరూపంలో ఉం పే వీరగాధలవుతాయి, ఐతిహ్యా 

లలో కొన్ని చరిత శెక్కిన చరితార్జుల కథలై ఉండవచ్చు ఐతిహ్యం' 
ఒక్కొక్క సారి చారిిత్రకం అయ్యే అవకాశం ఉంది, మొత్తంమీద ఇవన్నీ 

_నీరరస (పధానాలు. ఐతిహ్యాత్మకాలు, అస్పష్ట చారిత్రకాలు, చార్వితకాలు, 

_ అన్న మూడు రకాలనూ. వీరగాథల (కింద పరిశీలించవచ్చు. 
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. తెలుగులో (ప్రపంచంలోనే (ప్రథమ స్థానంలో నిలవ గల్గిన వీరగాథలు 
అనేకం ఉండడం నిజంగా గర్వకారణం. పల్నాటి వీరకథ. కాటమరాజు కథ, 

బొబ్బిలి కథ, దేసింగు రాజు కథ, ముగ్గురు మరాటీల కథ, సర్వాయి పాపడు 

కథ, చిన్నపరెడ్డి కథ, సదాశివరెడ్డి కథ, కొమారరాముడి కథ మొదలై నవి 

తెలుగు నాట (ప్రజల్ని ఉ తేజితుల్ని, ఉత్సాహవ౦తుల్ని చేసిన వీరగాథలు. 

వీరగావలలో నుదీర్జాలై న వీరగాథా చృక్రాలుండడం తెలుగులో విశేషంగా 
' గమనించదగింది. అతిదీర్హ కథలేకాక్త వీరగాథానికలూ తేలుగులో ఉన్నాయి. 

(రాల గోపిరెడ్డి, మానంది రెడ్డి, ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి, బుడ్డా 

వెంగళ రెడ్డి, ధర్మాప్పరం నరసింహుడు ఈ గాధానికల నాయకులు, 

పల్నాటి వీరగాథ రచనకు మూలమైన కథ పన్నెండో శతాబ్దంలో జరి 
*గింది. జానపద కథాగేయాలు ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత చాలాకాలానికి 

రూపొందేవి కావ్న. ఐతిహోసిక (కమం (epic process) సమకాలీనంగానే 

ప్రారంభమవుతుంచ జానపద ఇతిహాసం సంపూర్ణ రూపం పొందడానికి 

మాతం కొంతకాలం పట్టవచ్చు. అందువల్ల పలనాటి వీరఠగాథా చక్రంలోని. 

ఒక. క్క కథాగేయానికి వీశాలు !ని వ శతాబ్దంలోనే పడి వుంటాయి, 

పన్నెండో శతాబ్దానికి ముందు అసలు (ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా వీరగాథలు లేవని 
కొందరు విమర్శకుల తలంపు (తంగిరాల సుబ్బారావు 1975 : శ4): పల్నాటి 

' వీరకథ (బహ్మనాయుజ్ణి అవతార పురుషనిలాగా చిత్రించింది. నాగమ్మ అసా 

మాన _పజ్ఞాపాటవాలు కల నాయకురాలు; పల్నాటి వీరచరిత్ర అనే పేరుతో 
మనకు నేడు బాగా పరిచయమైనది అసలు సిసలైన జానపద వీరగాథ కాదు. 

దానిలో ఉండే అనేక కథలు అసలు కథకు' సంకి ప్ప రూపాలు మా(త్రమే. 

“ఇవి విశ్వసింపదగినవి కావు. వీని కిని, జానపదులలో వ్యా పియందున్న 
పల్నాటి వీరగాథలకును ఏ విధమగు సంబంధమును లేదు? అని వీరగాథలను 

గూర్చి సమగ్రంగా. పరిశోధన జరిపిన డా. తంగిరాల సుబ్బారావు గారంటారు 

(1975 : 42). జానపద గాథల్ని పాడేవారు “వీర. విద్యావంతులిని, వీరినే 
పల్నాటి వారం టారని తంగిరాల గారే తెలివారు (1976 : 44). 

! పల్నాటి. వీరగాశల లాగానే తెలుగునాట _వచారం పొంది (ప్రపంచం. 

లోని అళ్యు త్తమ కథా గేయాలతో.. పోటి పడదగినవి కాటమరాజు కథాచ(క్రం, 
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వీటిని గురించి తెలుగులోనే ఎక్కువ (ప్రచారం జరగక బేదం శే ఇక. ఇతరులకు 

చెప్పేమాట ఎక్కడిది. దీనిలో 82 వీరగాథలు న్నాయని పరిశోధించి తెలిపిన 
వారు డా. తంగిరాల, ఆం _ధ్యపదెశ్ సాహిత్య అకాడెమీ వారు కాటమరాజు 

కథల రెండు బృహత్సంపుటాలను .ద్రచురించి మహోపకారం. చేశారు. ఈ 

జానపద ఇతిహాసంలో కాటమరాజు పితామహుడై న ఆవుల వలురాజు నుంచి 

కాటమరాజు వరకు మూడు తరాలకు సంబంధించిన కథలు న్నాయి. పల్నాటి 

వీర చరిత్ర (శ్రీనాథుడు రచించాడనే అభిప్రాయం ఉన్నక్షే, కాటమరాజు కథా 
చ(కాన్ని కూడా శ్రీనాథుడే (వాశౌడని. జన [శ్రుతి ఉంది. అయితే “ త్రీశాథుడి 

సప్రేపత్రో యే కథా చక్రంలోని ఏ ఏ కథాగేయమూ లేదు. 

యైన పేర్కొన్న. కథాచ[కాలను నెలల - తరబడి పాడవచ్చు. అనతి 

దీర్ణాలై న వీరగాథలు రెండు .మూడు ర్యాతులలో ముగిసిపోతాయి. ఇట్టి గేయా 
లలో పేర్కొన దగింది కుమారరాముని కథ. దీనిలో చారి(త్రకాంశం తక్కువే 
అయినా కథ కొండంతగా పెరిగింది. ఈ కథ తెలుగు కన్నడాలలో సమాన 

ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. తెలంగాణలో పుట్టి ఇతర ప్రాంతాలకూ ప్రాకి 
బాగా (ప్రదారమైన. వాటిలో . సర్వాయి పాపని కథ ఒకటి. విదేశీయుడై న 
జె. ఎ. బోయల్ను ఆకర్షించిన, జానపద కథాగేయమిది. చర్చిత, పుక్కిటి 
పురాణం కలిసి చక్కని జానపద _.కల్చ్పనలతో రూపొందిన కథాగేయం ఇది. 
“సర్వాయి పాపని గూర్చి సాధికారికమైన వృత్తాంతాలను సేకరించి, నవివ 

రంగా, నచి[తంగా (ప్రకటించిన. ఘనత డా. బి. రామరాజు గారిది (1978: 

248-251). “తెలుగు దేశమును గడగడ లాడించుటయే కాక ఢిల్లీ చక్రవర్తికి 

సైతము తీరని సమస్యగా పరిణమించినాడన్న ఆతని ధైర్య 'సాహైనములు 

వీరవి(కమములు కొనియాడదగినవి” అని సర్వాయి పాపని గూర్చి రామరాజు 
గారు చెప్పిన మాటలు ఈ జానపద నాయకుని గొప్పదనాన్ని చాటుతున్నాయి 

(1978 : 251). 

దేశింగురాజు కథ తమిళదేశం నుంచి తెలుగు దేశం వైపు వచ్చిన 

చారిత్రక గేయం. దీనిలో కథాానలం తమిళదేశం. తమిళంలో కూడా ఇదే 
పేరుతో (పసిద్ధమైన కథ ఇది. తెలుగు వారి ధైర్య సాహసాలను, ఆత్య్మాధి 

మానాన్ని చాటి చెప్పే అసమాన. కథాగేయం “బొబ్బిలి కథి. జానపద కథా 
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గేయాలకు. వ అందులోనూ వీరగాథలకోండ వలసిన లక్షణాలు మూ ర్హిమత్వం 

వహించిన కథ బొబ్బిలి కథ. “రామరామ యనంతకాలము రాజ్య మేల లేము, 

జగము వుండు కాలము వరకు మనము" వుండబోము' అనే నిరాశావాదామే 
బొబ్బిలి వారి యుద్ధనినాదమైనా, కార్యసాధనకు, వీరాభివ్య క్తికి ఈ కథ (ప్రతీ. 
కగా రూపొందింది. రంగారావు, తాండ్ర పాపయ్య ఆంధ పౌరుషానికి మచ్చు 
తునకలుగా భాసిస్తారు. బొబ్బిలిలో జన్మించ్చిన పశుపక్ష్యాదులు కూడ పౌరుషము 
కలవే. కోడి పందెములాడేటప్పుడు “భావం కొను మీరు భయపడవద్దు బారా 

కోడీ వా | యెన్నాప (దితికి నా చావు సిద్దము -బారాకోడీ దో | బొవిలి 

యందున పుట్టినావురా బొరాకోడీదా" అని, పురికొల్పడం ఆ గడ్డమీద పుట్టిన 

వారి పౌరుష గుణాన్ని . తెల్పుతుంది. యుద్ధసమయంలో ఆదమరచి నిద్ర. 

బోతున్నా నరే తెలుగు బిడ్డలు గుర్రపు సందడి వినగానే పడకలోనే దటిగె 
వారట ! రంగారాయునికి (ముంజేతికి మీసమున్నద'న్న జానపదుని కల్పనా 

శ శ్రీకి జోహార్ల న్లక్బించాలి. 

చరిత్ర స్పష్టంగా తెలియని గేయాలలో ; బంగారు తిమ్మరాజు కథ ఒకటి 

(ప్రసెద్ధమై ఉంది. బహుళ (ప్రచారం పొందిన మరొ క. కథాగేయం' ఆరు మరా 

రీల కథ. ఇది నిజానికి ఆరెమరారీల కథ. ఆ'రెవారు మరారీలలో ఒకతెగ. ఆరె 

బాస మాట్లాడేవారు పాల్కురికి. సోమనాథుని కాలంనుండి తెలుగువాంకి పరి 

చితులే (వృషాధీపళతకం ౦ ప. 58). తోలుబొమ్మలాటలు మొదలై న జానపద. 

కళలను వీరు ఆంధ్రదేశ ౦లో _పచారం చేశారు. మనకు దొరుకుతున్న వీరగాథ 

లన్నిటిలో అత్యంత ఉదా తమైన కథాగేయం సదాశివ రెడ్డ కథ, అనేక కథి 

లలో దాయాదుల పోరాటాలే పధాన కథావస్తువుగా ఉన్నాయి. కాని సదాశివ 

రెడ్డి కథలో ' ఉదా త్రఢర్మ కీర్తనముండడం వల్ల “నిజమైన వీరగాథ యిది 

మొక్కే? (బి. రామరాజు 1978 : 80) అని విమర్శకుల మెప్పు 

పొందింది. ee . . 

సాంఘికాలు .. 

కథానేయాలలో ముఖ్యంగా. నాలుగు విభాగాలను గు ర్హించవచ్చు. "మొదటి 

రేండు పి పౌరాణి కౌలు, వీరగాథలు, ఈ రెండిటి గురించి. ఇంతకు ముండే 

వివరించడమైంది. జక మూడవ. ప్రధాన విభాగం సాంఘీక కథాగేయాలు, వీటిలో 
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కొన్ని శృంగార (వధానాలు, కొన్ని కరుణరస (ప్రధానాలు, మరికొన్ని హాస్య 

రస (ప్రదానాలు, అద్భుతరన _పధానమైన' వాటిని. _పత్యేకంగా నాలుగవ విభా 

గంగా గుర్తించవచ్చు. వీటినే మాన వాతీత కథలుగా చెప్పవచ్చు. 

సాంఘిక కథాగేయాలలో కథ సంఘంలోని వా స్తవికాంళ్ళాలకు, 

కుటుంబ జీవనానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. వెంకయ్య - చంద్రమ్మ పాట ' 
గేయానికి, కథాగేయానికి మధ్యరకానికి చెందినవి. అరవై ఖండాలుండే 
సంవాద రూపగేయమిది. హరిజనుడైన వెంకయ్య, కాపుపడుచయిన 

చం(దమ్మ పవిత్ర (ప్రణయాన్ని అత్యద్భుతంగా న సూచన 'హైయంగా తెలుపు 

తుందీ. పొట. 

మంచి మననై కేను మాలోడి మాసేల పలమెన్నుకోలేదురో 

వెంకయ్య గుణమునే చూశానురో రెంకయ్య 

అని చే బ్బ చంద్రమ్మ నాగరికులు అక్షర బ్రహ్మలు అయిన 'ఆధునిక విద్యా 

వంతులకూ ఆదర్శ [పాయమైన' మహిళ. వెంకయ్య గుడికి వెళ్ళడానికి దెదరుతూ . 

ఇలా. అంటారు. oe: 

ఆడనున్నా సామినే. ఈడనూ ఉన్నాడు 

ఈడనున్నా సామినే చంద్రమ్మ 

నేను కొలునుకుందునే చంద్రమ్మ 

ఇద్దరము కలిసి ఏకముగ, నుంటెను 

_ వడులోకాలు మన కాడనే ఉంటాయి 

ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దై చంద్భ్రమ్మ 

ఇక్కడనే ఉండి పోదామే చంద్రమ్మ 

మధుర పేమను అత్యంత మధురంగా చెప్పే మరో . 

రంగ.” దీన్ని గురించి జానపద గేయాలలోనే, చెప్పడమైంది. ఈ లఘుగీతాల 
మాలికలో. నాయికా నాయకుల _పేమసూచితమైందిగాని, అవి కథాగేయాలను 
కోడానికి వీలుకాదు. 
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కరుణరస ప్రధానమైన కథాగేయాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. అసలు 

కథాగేయాలు చాలావరకు విషాదాంతాలే. ముఖ్యంగా వీరగాథలు విషాదాంతాలే. 

వీరగాథలుకాక కరుణరసమే (ప్రధానంగా ఉండే కొన్ని కథాగేయాలు కూడా 

ఉన్నాయి. జానపద కవిత్వాన్ని స్టూలదృష్టితో చూచినప్పుడు శృంగార, వీర, 
కరుణ. అద్భుత రసాలకు ఎక్కువ (పొధాన్యం ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. 

గేయాలలో చాలావరకు శృంగార (ప్రధానమైనవి. కధాగేయాలు వీంఠరుణాద్భు 

తాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. 

కరుణరస ప్రధాన కధాగేయాలలో కన్యకామ్మవారికథ ప్రాచీనమూ, 
(ప్రసిద్దమూ అయివుంది. తమిళేనాట అత్యంత ప్రసిద్దమైన కజ్ఞగి కవే 

'కన్యకాపర మేశ్వరికథ అని కొందరి తలంపు. బెజవాడ కనకదుర్గ కూడా' 

"కజ్దకి అవతారమే ఆనే వాళ్ళన్నారు. వై శ్యులలో ఎక్కువ పసిద్ధమైన కన్యక 
కథ ఇంకా అనేక కావ్య (పష్మకియల రూపంలో రచితమైంది. సారంగధరుని. 
చరి త్రకూడా జానపదులను ఆకర్షించింది.'రత్నాంగి,: చిత్రాంగి, సారంగధరుడు 
రాజరాజ నరేం(దుడు ఇటువంటి పాటల. ద్వారా సామాన్య జనులకూ పరిచితు 

లయ్యారు. నన్నయ మహాకవిని పోషించి తెలుగు సాహిత్యానికి . మహోప ' 

కారం చేసిన రాజరాజుకు కన్యక కధతో గాని, సారంగధరుని కధతోగాని ఎట్టి 

సంబంధమూ లేకున్నా, అప్పకవి వంటి వారు ఇలాంటి 'కధల్లోకి రాజరాజును 

తీసుకొని ఆయనకు కళంకం అంటగట్లారు. ఏది ఏమైనా సారంగధర చరిత 

. అత్యంత కరుణా పూరితమైన కధ ఆం ధదేశమందంతటా |పసిద్ధమైన మరో 

ఈథాగేయం “కామమ్ముకథ'. ఇటువంటి వాటిని పేరంటాళ్ళ * కథలంటారు. 

శీలం, త్యాగం, పాత్మివత్యం మొదలై న సద్దుణాలక్రు (ప్రతీకగా కామమ్మ 
పాత్ర మలచ బడింది. “నల్లితంగాక్ కథ' దేశింగురాజు వీరగాథలాగే తమిళ 

. దెళానికి సంబంధించింది... 

అద్భుత రస గేయాలు 

ఆశ్చర్యకరమైవ సంఘటనలు అసంభవం క్తావచ్చు.. కొని జానపదులకు 
అవి ఉల్లాసకరాలయ్యాయి. మాంత్రికులు, మం త్రదండాలు,” భూతద్దాలు, 

_అంజనాలు అచ్చుమైస, జానపద కథన కళకు మూల మంత్రాలు, మూలాంశొలు 

అయ్యాయి. మానవాతీత శక్తుల పెన మానవునికి నమ్మకం 'ఈ నాటిదికాదు. 
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అది హృదయంలో నుంచి తీసి వేయ జాలనంతగా బలపడి పోయింది. అద్భుత 

రస గేయాల ఆవిర్భావాన్ని గూర్చి .చెహ డా. రామరాజుగారోలా వ్రాశారు : శ 
“అసాధ్యమగు విషయము నోకాంక్షించి యజ్హులు సాచునప్పుడు గాని ఏ మాన 

_ వాతీతమగు శ క్రియో మం(త్రమో . యడ్డుపడి క్కును 'మంచుతెరవలె తొల 

గించిన నెంత బాగుండునను కోరిక అసమంజసమైన 'దైనను మానవ సహ 

జమే. ఇట్టి కోరిక నాధారముగా చేసికొని పొటమరించినవో లేదా వాని ననుస 
నించియే ఇట్టి కోరిక లుద్భవించెనో తెలియదు కాని ఇట్టి యద్భుతములు గల 

కథలనే కములు (పతి భాషయందును గలవి" (1978: 581). 

\c<N (౧. Nec 

అద్భుత రస (ప్రధానమైన కథాగేయాలలో తెలుగు నాటనే కాక కన్నడ 
' దేశంలోకూడా బాగా (ప్రచారం పొందినది “బాలనాగమ్మ కథి. మాయలఫకీరు, 

_ కార్యవద్దిరాజు, చాకలి తిప్పడు మొదలై న ఇతర పాత్రలతో ఈ కథ రామాయ 

తాన్ని కొంతవరకు పోలుతుంది. మాయల ఫకీరు జానపదులకు' మానవాతీత 

శక్తులపై ఉండే నమ్మకాలకు (పతీక. రావణాసురునికి అతడు (ప్రతిరూపం. 

బాలనాగమ్మ భర్త ఏడుగీతలు గీచి పోగా _ వాటిని దాటి బాలనాగమ్మ భిక్ష. ' 

వేసింది. జంగము వాడు బాల నాగమ్మను రాగి బె _త్రంతో నల్లకుక్క_గాచేశాడు. 

. ఇవన్నీ జానపద మూలాంశాలే. 7 రి ల 

sob € [| 
అద్భుత కథలలో సేర్కానదోగన మరొక కథాగేయం కాఠేభోజరాజును 

గూర్చినది. ఈ జంగం కథ (క్రీస్తుపూర్వం ఒక్ష “వెయ్యి నాటిది కావచ్చునని, ఆ 

కాలంలో ఆంధ్రులు ఉత్తర హిందూదేశంలో కాంభోజ దేశంలో ఉండేవారని 

శ్రీ) టేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు ఊహించారు (బాల, మార్చి 1958). కాని. ఇది 

ఊహ మాత్రమే. ఈ కథలో కాంభోజరాజు ' కర్ణాటక భూమి యందున శాంబరీ 

పురి పట్టణాన్ని పాలిస్తుండే వాడు , మామూలుగా జానపద కథలో లాగానే సంతా 

నము లేకపోవడం, దానధర్మాలు చేసి, సత్రాలు గుళ్లు గోపురాలు కట్టించి,” 

బావులు, చెరువులు త్రవ్వించి చివరికి రామలింగస్వామిని ద్రతిష్టించి, కోనేరు 

(తవ్వించి సంతాన ఫలాన్ని సంపాదించడం దీనిలోనూ ఉంది. సంతానం 

కలిగినప్పటి. నుంచి చెరాబంది రాజుకు పట్టాభిషేకం జరిగే వరకు అలౌకిక, 

అద్భుత అంశాలెన్నో ఈ కథలో వస్తాయి. పాతివ్రత్య మహిమను . తెలియ 

ప్పే మరో అద్భుత గేయం “ధర్మాంగద పాముపాటి. మంత తంత్రాలు, 
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అద్భుత కార్యాలు ఈ అన్ని కథాగేయాలలో సర్వ్యసామాన్యంగో. కనిపిస్తాయి. 

ఆశ్చర్యకర మైన వృత్తాంతాలఏ న జానపదులకుండే మక్కువను ఈ "గేయా 

జానపద సాహిత్యంలో మూలాంశాల (motifs)కు అధిక (ప్రాధాన్యం 

ఉంది, కథాగేయాల్లోని మూలాంశాలనే కథాంశా లనవచ్చు (narrative units), 

కథనంలో ముఖ్యంగా చూడాల్సిన వివే. జానపదులు వీట్ ఆధారంతోనే కథ 

అల్లుతారు. మామూలుగా జరిగేవాటికి భిన్నమైన వే ఈ మూలాం౦ శాలు. కావ్యంలో 
వకో కికి ఎంత (పాధాన్యం ఉందో జానపద సాహిత్యంలో ఈ “వ(కాం 

శాలికు ఆంత (ప్రాధాన్యం ఉంధి, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్తేస్వారస్య ౦డఉ౦డదు . 

మామూలు అద్దంలో మనిషి (పతి బింబం కనిపిస్తుంది. కాని మాయలమారి 
ఆద్దంలో ఎక్కడో. సుదూరాన ఉండే మనిషి (ప్రతివింబర 'కనిపిస్తుంది, 

ఇలాంటీ కథాంశాలు ద్ర కలలో ఆసక్తిని రేశె త్రిపాయి. కథే మళ్ళీ మళ్ళీ 
వినా లనేట్లు చేస్తా 

_.__ కథానాయకుడు తలి ల్లిదం(డులకు చాలా అలన్యంగా జన్మించడం ఒక 
మూలాంశం. సంతతికోసం (వతాలు చేయడం, సప్త సంతాన (పతిష్ట 
చేయించడం, తీర్థ యాక్రలు, చివరికి తపన్సు చేయడం ఈ కథల్లో కని. 
పిహైయి. భగవంకుడో, స మహాపురుషుడో (ప్రత్యక్షమై పండో, విభూతో, 
మం[తజలమో ఇవ్వడం బె బాలనాగమ్మ, వీరనాగమ్మ, గాంధారి, శివకుమారుని 
కథల్లో కనిపిస్తుంది, చనిపోయిన వాళ్ళ కోరికలు 'తీరకుం జే వాళ్ళ చితిమండ 
దని, కాకులు + అన్నం ముట్టివని జానపదుల నమ్మకం. నలితంగాక్ కథలో 
ఈ విధంగా చితిమండక పోగా నలితంగ అన్న నల్లతంబి ఇలా అంటాడు: 

ఏమమ్మా చెల్లె, నీక ఇంత కో 'పమేలవచ్చె _ 
కోపము నా మీద కొంచెమన్న బెట్టవద్దు ' 
మంటలు లేచెనేని మళి నగదీర్చెడను 

_నిప్పులేచి మండెనేని నీదు సగదీర్చెదను 

(గాయని కృష్ణపమారి. 1977. D 
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జానపద మూలాంశాలలో మరొక సంఘటన పాణాన్ని ఏదై నా పడీ 

లోనో, లేక వస్తువులోనో ఉంచడం. కొన్ని కథల్లో (ప్రాణం ఏ కంటిలోనో, 

చొడ్డులోనో ఉంటుండి. రావణుడి (పాణం నాథిలోని అమృత భాండంలో 

ఉన్నట్లుగా చెప్పబడింది. మెరావణుడి (ప్రాణం తుమ్మెడల్లో ఉండింది. 

ఇలాంటివి (ప్రపంచంలో అనేక (ప్రదేశాల్లో కనిపిస్తాయి. **పిడ్తు సము(దముల 

కావల జీవిగడ్డ, ఆ జీవి గడ్డలో రాతిగోడ, రాతిగోడలో రాతికోట, నడుమ 

నుకు_కోట, ఆ ఉక్కు కోటలోని నూరు వెలగచెట్లు, మున్నూరు ములగచెట్లు,, 

నన్నూరు తాటి చెట్టు, ఏనూరు వేపచెట్లు, వీని నడుమ ముంతమామిడి చెట్టు, 

ఆముంత మామిడి తొజ్బలో నేడు దొంతరలు, అడుగు దొంతరలో బంగారు 

పంజరము, ఆ బంగారు పంజరము 'లోని పంచవన్నెల చిలుక కంఠమున 

మాయల ఫకీరు తన (ప్రాణములను దాచిపెట్టైనూ (నాయని కృష్ణకుమారి... 

[977 : 88) ఈ మూలాంశం బాలనాగమ్మ కథలోది. ఈ కథలో ఇలాంటివి. 

ఇ౦కా ఎన్నో ఉన్నాయి. బాలవర్దిరాజు పాముకాటు వల్ల ప్రాణాలు విడుసాడు. 

"పెన తల్లుల దగ్గరుండే నాగమల్లె చెట్టు ఎండిపోతుంది. ఏదైనా చెట్టును 

సంకేతం చెప్పి దాని కాయలు, పృవ్వులు సమృద్ధంగా ఉంటే (బ్రకికి ఉన్నట్లు 

ఎండిపోతే చనిపోయినట్లు తెలుసుక్ కోమనే మూలాంశం కథా గేయాల్లో కని 

పిస్తుంది. 

పైన ప్రే న్న విధంగానే మూలభాం కాలు విచిత్ర పాత్రల రూపంలో 

మాంత్రిక వస్తువుల రూపంలో, వివిధ సంఘటనల రూవంలో విరివిగా కని 

'పిసాయి.. పౌరాణిక గేయాలు, పీరగాథలు; సాంఘిక గేయాలు. అద్భుత రస. 

గేయాలు-ఈ అన్ని రకాల కథాగేయాలలోను ఇటువంటి కథాంశాలు కాన 

వస్తాయి. వాలీ శకి రామాయణంలో కూడా జానపద మూలాంశౌలు బోలెడన్ని 

ఉన్నాయి. ఇక జానపద రామాయణాల్లో సరేసరి. సీత కమలంలో పుట్టిన 

వృతాంతం అనేక కథా గేయాల్లో ఉంది. పసితనంలో. ఆడుకుంటూ శివ 

ధనుస్సునే ఎత్తిన సీత జానపదుల కల్పనలో. అద్భుత స్త్రీ, అలౌకిక శకులు 

కలది. “సంక్షేపరామాయణం' మొదలై న కథాగేయాలలో లక్ష్మణుడు రాము 

డిని వెతుకుతూ వెళ్ళేముందు ఏడు గీతలు గీచి *గిరిదాటవద్ద'ని సీతను శాసించి 
నట్టు ఉఊోంది. ఇది జానపదుల్లో అత్యంత ప్రసిద్ధమైన మూలాంశాం- రాయగా 

ఉన్న అహల్యను మానవమూ రగా మార్చడం, ఊర్మిళ పద్నాలుగేళ్ళ నిద 



108 . ఆం|భుల జానపద విజ్ఞానం ' 

పోవడం, కై. కేయి చిటికెన (వేలితో రథాన్నెత తడం, మారీచుడు మాయలేడిగా 

మారడం, సము(దునికీ కాకితో 'కదురంపడం, రాబోయే విపత్తులు కలలో 

కన్పించడం, హనుమంతుడు సంజీవిని పర్వతాన్ని తీసుకొని రావడం, సీతను 

చంపినందుకు గుర్తుగా రకసి క్ర మైన ఖడ్గాన్ని తీసుకొన్ని రావడం, కుశనుంచి 
శిశువును సృష్టించడం మొదలై నవి జానపద మూలాంశాలు. ఇలాంటిదే భారత 
భాగవత కథాగేయాలలో కూడా అనేకం కన్పిస్తాయి. 

.. వీరగాథల్లోకూడా ఇలాంటి మూలాంశాలు. (ప్రధానంగా. కనిపిస్తాయి. 
వీరుడు తల్లిదండ్రులకు లేకలేక పుట్టడం. మామూలే. చిన్నతనలలో బొంగు 
'రాలాడడం, అందులో ఎవరై నా వీరుణ్మి = గతాళి చయ్యడం. అతడు శతు 

.వులపై దండెత్తి పోవడం బాలచంద్రుని 'కథలో మా(తమేకాక్ర ఇంకా అనేక 

వీరగాథలలో కన్పిస్తుంది. వీరగాథలలో కన్చించే మూలాంశ పాత్రలలో సవతి. 

తల్లి, పేదరాసి పెద్దమ్మ, కడగొట్టుకొడుకు, కూతురు మొదలై నవారిని చెప్పుకో. 
వచ్చు. బాలనాగమ్మలో కుక్క-, ధర్మాంగద చరిత్రలో పాము, పల్నాటివీర 

కధలో గుర్రం, కోడిపుంజు, మరికొన్ని కధలలో చిలుక ముఖ్యమైన పాత్రలుగా 
ఉన్నాయి. ఇక. వస్తువుల్లో మం[తదండం. చందాయుధం, రత్నకంబళి, 

చెప్పులు. తులసివనమాల మొదలైనవి .కనిపిసాయి, ఇవికొన్ని సంఘటనల 

రూపులో కూడా ఉండవచ్చు. స్వభావచి.తణ ౦లో : ఉండవచ్చు. విశిష్టపద 

_పయోగాల రూపంలో ఉండవచ్చు. “తెల్లని గుడ్లకుతెచ్చెర కతంబు?” అని 

కోపాన్ని వర్ణించడం, 'కుడికంటివుదకాలు కుంభవరషములాయె. ఎడమకంటి 
వృదకాలు ఏరులై. పారె. అని శోకాన్ని వరించడం కథా గేయాలలో కనిపిస్తుంది. 

వీరగాథల్లో వీరపళ్ను లకు, వీరమాతలకు దున్స్వప్నాలు రావడం, రణరంగం 
లో నరుకుతనుం"కే నల్లశిరసులు' రాలడం, పొడు స్తవుం పేపొట్ట పేగులు పడడం . 

సర్వసామాన్యంగా చూడగలం. 

సాంఘిక గేయాలలో అద్భుతరసగేయాలలో కూడా జానపద మూలాం 
శాలు కోకొల్లలుగా కనిపిస్తాయి" కన్యకామ్మవారి కధలలో. కన్యక అగ్ని 

మధ్యలో నిలిచి ఉపన్యాసం ఇస్తుంది. తర్వాత పుష్పక విమానంలో వెస్తంది.. 

సారంగధర చరిత్రలో ఆకాశవాణి రాజరాజు కొలువులో చిత్రాంగి మోసాన్ని. 
వక ట్రిస్తుంది. అ్రహ్మ మహిమ వల్ల సారంగ ధరుడికి కాళ్ళుచేతులు అమ 
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కుంటాయి. జానపదుల (ప్రీతి విశ్వాసాలను గడించిన మరొక జానపద 
పాత లక్ష్మ్మమ్మది. అత్త, ఆడువిడ్డల ఘాతుకానికి బలై పోయిన లక్ష్మమ్మ 

చితి చల్లారగానే శిలయైపోయి దేవతగా మారింది. భ_ర్హవెంకయ్యకు, అత్తకు, 
ఆడువిడ్డలకు కళ్ళు పోయాయి... లక్ష్మమ్మ వంటి వారికి మహిమలు తమంత 
తామే అబ్బుతాయి. జానపదుల ఈ నమ్మకాలే మూఢనమ్మకాలై. వారి జీవితా 

అలో పెనవేసుకు పోతాయి. లక్ష్యమ్మ-=- 

నూటవొక్క_ గుడిలోనేయమ్మ 

పూజలె నను కొొంటుపున్నదమ్మ 

సంతులేకుంజె సంతు యిచ్చునమ్మ 

బిడ్డలు లేకున్న బిడ్డలి చ్చునమ్మ 

ఇటువంటి లక్ష్మమ్మకు (పతి ఊరిలో గుళ్ళు లేవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 

అద్భుత గేయాలలో జానపద మూలాంశాలు ఆడుగడుక్కీ కనిపిసనొయి. 

మానవాతీత శక్తులే వాటిలో _ప్రాధాన్యం వహిస్తాయి. భాలనాగమ్మలోని కొన్ని 

కథాంశాలను గురించి ఇంతకుముందే ప్రస్తావించడం జరిగింది. సంతాన 
ఫలాన్నారగించి సద్యోగర్భమై ఏడు గడియలకే సంతానం కలిగే వృత్తాంతా 
అందులో ఉన్నాయి. మాయజంగం ఇచ్చిన సంతాన విభూతి వల్ల తలారి 

రాముని “జుట్టులో తొమ్మిది వందల మంది బుట్టినారు, నెత్తి గుడ్డదీసి నేలను 
గొడితేను మూడువందలు ముందుగ వసారు, ఏడుగురి వో భార్యల చెంతాను 
నాలుగు మూడు వండలున్నారు* (ది. రామరాజు 1978 : 587). కాంభోజ 

రాజు కథను గూర్చి (వ్రాస్తూ డా. రామరాజుగారు “అద్భుత కథలం దన్నింట 

మండెడు వివిధాద్భుతము లీ యొక్క. కథయందున్నవి. ఇట్టి క్రలందిది 
యాదిమ కథయైనచో దీని నుండియే కొన్ని కొన్ని యద్భుత లక్షణము. లాయా 
కథలఅందు, చేరినవని భావింప వచ్చును? అన్నారు (1978 : 608) కాంభోజ 

రాజు పుత్ర సమేతంగా అరణ్యానికి వేటాడబోయినపుడు ముత్యుంవంటి 

చినుకు రాజుగారి వీపున బడగా వెలగపండంత బొబ్బ అయిందట : 

ఈ విధంగా జానపద కథాగేయాల్లో (శోతల ఆస క్రిని పెంపొందించే. 

మూలాంళాలు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. కథలు గద్యరూపంలో ఉన్నా పద్య 



118 ౪ం (ధుల జానపద విజ్ఞానం 

రూపంలో ఉన్నా ఈ కథాంశాలు కథనంలో జానపదులకు సహాయపడతాయి. 

వీటిని బట్టి సాంస్కృతిక క్షేత్రాన్ని నిర్దిష్టంగా గు ర్రించేందుకు కూడా వీలుంది, 

భారత దేశానికంత టికీ విశిష్టమైన మూలాంశాలు. కొన్ని ఉండగా ఆం(ధ. దేశా 

నికే సరిమితమైన మూలాంశాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ భౌగోళి 

కంగా కథాగేయాల క్షేత్రాన్ని నిర్ణయించడానిక్ ఉపయోగ పడతాయి. 

ఇతర భాషలో 
౧0 

ఆన్నిభాసల్లోని కథాగేయాలకూ కొన్ని (పత్యేకతలు ఉన్నాయి; అలాగే 

ఇతర భాషలగే యాలతో పోలికలూ ఉన్నాయి. కథాగేయాలు లేని దేశంలేదు, 

(ప్రాంతం లేదు, భాషలేదు, నంస్కృతిలేదు.రామాయణపు పాటలనే తీసుకుం టే 
(ప్రాచ్య దేశాలలోని అనేక సంస్కృృతులలోకి వీట్రి _ మూలాంశాలు. (ప్రవ 

_ హించాయి. వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపించని అనేక మూలాంశాలు జాన 
పద రామాయణాలలోను, విదేశీ రామాయణాలలోను కనిపించడానికి కారణాలను 

అన్వేషించాలి ఉంది. బహుశా వాల్మీకి కాలంనుంచీ,  ఆంతకం"టె ముందే 

రామాయణ కథ జానపదులలో (పచారంలో ఉండేది; ఈ రామాయణ కథా 

(వవంకే వివిధ దేశాలకు. 'ప్రవహించింది.' దానికి తోడు. వివిధ మతాలు, 

సంవ్కృతులు శః రామాయణ కథల్ని వర్షరం జితం చేశాయి, వె వై విధ్యాన్ని 

నింపి ఆస క్రీకరంగా. తయారుచేళాయి. వీరావేశంలో. జానపదులు పాడుకునే = 

వీరగాథలు డెన్మార్కు=, స్కా-ట్రండు, స్పెయిన్ మొదలై న దేశాల్లో అత్యధి | 

కంగా ఉన్నాయి. కొన్ని దేశాలు వీరగాథల్ని తమకు గర్వ కారణమైన సాహి 

త్యంగా, చెప్పుకుంటారు. పోర్చుగీసు సాహిత్యంలో వీరగాథలు తప్పవేరొక 

ప్రియే కానరాదని డా. తంగిరాల అంటారు (187/5 : 21). భారత దేశంలో 

రాజస్థాన్, ఆంధ్రపదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబు రాష్ట్రాలు వీఠగాథలకు 
పేరెన్నిక గన్నవి. దక్షిణదేశ మంతటా చీరగాథలున్నా. ఆం 0 ద్ర ద్రదేశానికే 

అగ్రస్థానమని చెప్పవచ్చు. = 

అ జానపద. కఠాగేయాలలో ఉపయోగించే వాద్యాలు, చందస్సు, ఉప | 
మానాలు మొదలై న వాటిలో భేదాలుండవచ్చు కాని ప్రయోగ (ప్రయోజనాలు 
ఒక్కటి గానే. ఉంటాయి. తెలుగులో (ప్రచారంలో ఉండేకొన్ని కథాగేయాలకు 
మూలాలు తమిళంలో ఉన్నాయి... మరికొన్ని ఎ కన్నడంలో ఉన్నాయి. 6 అలాగే. 
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తెలుగునుంచి కొన్ని ఆ భాషలకు వెళ్ళాయి. తెలుగు మాతృభాషగా కలిగిఉండిన 

వీరపాండ్య కట్ట బొమ్మన తమిణలకు ఆదర్శ వీరుడయ్యాడు. ఎన్నో కథా 
గేయాలకు నాయకుడయ్యాడు. అస్లే' తమిభల ' ఆడబడుచయిన కల్ణిగి తెలుగు 
వారి కన్యక అయిందని కొందరి అభి పాయం... కణ్ణిగి నాయక అయిన సిల 

ప్పది కారమనే తమిళ శావ్యంలో [ప్రధాన పాొ(త్రలందరూ వై శ్యులే. కన్యక 
ముఖ్యంగా వైశ్యుల ఆరాధ్యదై వం కావడం గమనార్హం. దేశింగురాజు కథ 

ఆఅరవచేశానికి సంబంధించింది. ఇది కథాగేయాల రూపంలో తమిళదేశంలో 
చాలా (పసిద్ధమై ఉంది. నల్లతంగాశ్ కథ కూడా తమిళదేళానికి సంబంధిం 

చిందే. కన్నడానికి తెలుగుకు కథాగేయాల విషయంలో కూడా దగ్గరి సంబంధం 
ఉంది. కన్నడంలో కథాగేయాలను ఇటీవల “'లావణిి అనే పేరుతో పిలుస్తు 

న్నారు. మామూలుగా లావణి అన్నది వీరరస (ప్రధాన గేయానికి పేరుగా 
(పసిద్ధమై ఉంది. కన్నడ కథాగేయాలను పాడే వృత్తి త్రిగాయకు లలో తెలుగు , 

మాతృభాషగా కలవారు చాలామంది ఉన్నారు. మన పిచ్చుకుం శే కన్నడడేశం 
లోని హెళవరు. మన బలిజలే వారి బణజిగరు.. తెలుగు దాసరులు కన్నడ 

దేశానికి కూడా వెళ్ళారు. ఈ కారణాల వల్ల బాలనాగమ్మ వంటి కథలు కన్నడ 
దేశం నురెచి తెలుగుదేశానికి కాక, తెలుగు దేశంనుంచే కన్నడ దేశానికి వెళ్ళా 

యనడం. సమంజసం. ఆంధ కర్నాటకాలు రెండిబ్లోను (పచారంలో ఉండేది 

కుమార రాముని కథ. ఆనెగొంది రాజ్యంలోని వసవల్లి దుర్గానికి సంబంధిం 

చిన గీతమిది. కన్నడంలో కుమార రామునికి సంబంధించిన సాంగత్య 

కావ్యాలు కూడా వెలశాయి. వీరరస (ప్రధానమైన కుమార రాముని కథవంటివే 
కాక కన్నడంలో కొ న్ని జానపద ఇతిహాసాలు, మహాకావ్యాలు ఉన్నాయి, 

మం'ేస్వామి కావ్య, మలెయమా దెశ్వర, బెట్టద చాముండి మొదలై. నవి ; సుదీర్హ 

కడాగేయాలు . 

మరికొన్ని విషయాలు _ విశేషాలు 

కథాగేయాలను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు వాటిలో ముఖ్యంగా గమ 

నించాల్చిన అంశాలలో వారాను వర్త నాలు (0౧౦౧ | 2069) చేరుతాయి. 
ఈ వారాను వర్తనాలు కథాప్రణాశీక రూపంలో, వర్ణనల రూపంలో, అలం 

కారాలు, పదబంధాల రూపంలో ఉండవచ్చు, ఈ వారాను వర్తనాలు అనేక 
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కథాగేయాల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటాయి. విటలో చాలావరకు మూలాంశాలే. 

జానపదులకు బాగా పరిచితాలై న ఈ మూలాంశాలను పరిశీలించకపోతే కథా 

గేయాల అధ్యయనం సంపూర్ణం కాదు. 'వారాను వర్తనాల వల్ల (శోతలకు 

కథ బాగా హృదయానికి, హత్తుకుంటుంది. గాయకులకు కూడా వీటివల్ల లాభం 

ఉంది. పడికట్టు వర్ణనలు, సంఘటనలు ఉండడంవల్ల కథాగేయాలను వాళ్ళు 
బాగా గుర్తుపెట్టుకో గలుగుతారు. | 

కథాగేయాలలో భాష కొన్నిట్లో సరళ (గాంధికమూ మరికొన్నిట్లో ' వ్యావ 

హారికమూ అయివుంటుంది. పౌరాణికపు పాటలు సరళ (గాంధథికంలో ఉండేవి ' 

కొన్ని, వ్యావహారికంలో కొన్ని ఉన్నాయి. వీరగాథలు సహజమైన, మధుర 

మైన వ్యావహారిక భాషలో ఉంటాయి. శిష్ట వ్యాకరణ. నియమాలకు కట్టుపడని. 

భాషే ఈ ఆన్ని కథాగేయాలలో ఉంటుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి, 

వీటిలో శద్దాలంకారాల కం అర్భాలంకారాల కే ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఉన్నది 

"ఒక వీశేషం. _ఉపమాలంకారమే జానపదులు మెచ్చిన అలంకారం. దృష్టాం 

తం, రూపకం, స్వభావో కి క్రి అర్థాంతరన్యానం మొదలైనవి ఉన్నా, ఇవన్నీ 

సామాన్య జనజీవనానికి దగ్గరగా ఉంటాయన్నది మాత్రం. నిజం. జానపదుల: 

భాష సామెతలతో, నుడికారాలతో వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. తెలుగుదనం 

ఉట్టిపడే జాతీయాలు, పదబంధాలు, అపురూపమైన దేశిపదాలు ఈ కథాగేయాల్లో 

దర్శన మిస్తాయి. 

'కథాగేయాల ఛందస్సు పరిశోధకుల పరిశీలనకు అర్హమైంది. ద్విపద 
వికారాలు, రగడ వికారాలు ఈ పాటలలో విరివిరిగా కనిపిస్తాయి. “శాసన 

పమాణమును బట్టి తెలుగు ఛందస్సులలో తరువోజ ప్రాచీనమైనదిగా కన 
ట్టును కాని, ఛందః పరిణామమును బట్టి పరిశీలించినచో “కిటతకిట్ల, కిట 
తకిట, కిటతకిట, కిటతకిటి” అని సాగు ఖండగతి అన్నిటి కంచెను (ప్రాచీన. 
- మెనదిగా తోచును? అంటారు డా* తంగిరాల(1875 ; T2y. ఈ ఖండగతి 

నుంచే మంజరీ ద్విపద, "దాని నుంచి ద్విపద, దానినుంచి తరువోజ, తరు” 
వోజ నుంచి సీసం వచ్చాయని ఆయన అభిప్రాయం. ఏ ఛందస్సయినా జాన 

పద కథాగేయాలలో యతి (ప్రాసలు ఐచ్చికాలేగాని నిర్దిష్టాలు కావు. కొన్ని వీర , 
గాథలకు ఛందస్సును. బొకే పే పేరు వచ్చి వుండ 'డంగమనించ దగింది, “బొబ్బిలి . 
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వరుస? అనేది అట్టి వాటిలో ఒకటి. ఈ వరుసను గురించి డా. తంగిరాల వివ 
రించారు ;' “బొబ్బిలి వరుసలో ఒక్కొక్క. పాదమున 8+8+8 (10) మాత్ర 
లుండును. యతి (పాసలు కాకతాళీయములే కాని నిబద్దములు కావు. ఈ 

బొబ్బిలి వరుసనుండి 8,8 మాతలొక వె పాదముగా ఒక. వరుస, 3-9 (10) 

మా(త్రలొక పాదముగా వేరొక వరునగా పరిణమించినవి*' (తంగిరాల సుబ్బా 

రావు 1975 : 73). ముగ్గురు మరాఠీల . కథలోని వరుసను “సైసై వరున 
అంటారు. సర్వాయి పాపని కథ వరుస “ఏల వరుస' అంటారు. “వైసై వరు 

సలో” కొన్ని పాదాలు [2-15 మా(త్రలుండేవి. చివర 14-16 మా(త్రలుండే 

ముకా క్రాయింప్ప ఉంటుంది. “ఏల వరుసిలో 77 మా,తలతో 'రెండుపాదాలు, 

7,9 మా (తలతో మరిరెండు పాదాలు - ఉంటాయి. మూడో పాదం చివర 9 

మాత్రల సంబోధన అధికంగా ఉంటుంది. “జంపె వరుని అన్నది మరొకటి. 

వీటినే హరిహరీ పదాలని, జముకల వరుస పదాలని చెపారు. ఐదు మా(త్రల 
నాలుగు గణాలు వీటిలో ఉంటాయి. శారద వరుసలో 8 +5454 మాత్రలొక 
పాదంగా, అంత్య (ప్రాసలుంటాయి, ' 

కథాగేయాల సేకరణ పాశ్చాత్య దేశాలలో 17 వ శతాబ్ది . పూర్వార్థం 

లోనే (ప్రారంభమయింది. అధ్యయనం 8వ శతాల్చినుంచే జరగ సాగింది. 

పెర్సి (Peery) 1765 లో (ప్రచురించిన 'రెలిక్స్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇంగ్లీష్ 
పొయ| టై? (Reliques of Ancient English Poetry) గొప్ప సంకలనం. 

ఇంగ్లండులో కాల్చనిక కనిత్వోద్యమ _ప్రాదుర్భావానికి ఈ సంకలనం చాలా 

వరకు దోహదం చేసింది. ఇంగ్లండు, జర్మనీ, సాండినేవియా మొదలై న 

దేశాల కథాగేయాలు _పచురితాలై విద్వాంసుల కం. సర్ వార్లిర్ 

స్కాట్ (511 Walter Scott) (| పచురించిన * మిన్ స్రైల్స్ని ఆఫ్ ది స్కాటిష్ 

బార్డర్ , (Minstrelsy of the Scottish Border-1802-03 ) జానపద 

కవిత్వ అధ్యయనంలో కొ త్త దారులను చూపింది. యూరపులోని' అనేక దేశా 

అలో 19 వ శతాద్దినుంచి కథాగేయాల సేకరణ, ,అధ్యయనం పెద్ద ఎత్తున 
(ప్రారంభ మయింది. ఈ విషయంలో ఫ్రాన్సిస్ జేమ్స్చై ళ్ (Francis James’ 

0౧1164) అనే అమెరికా విద్వాంసుడు చేసిన సేవ గమనార్హమైంది. ఇంగ్లీష్ 

అండ్ స్కాాటి ష్బ్యాలడ్స్ (English and Scottish, Ballads-1 847-59) 

నే పేరుతో 8 సంపుటాలలో. ఆయన (ప్రచురించిన కథాగేయాల వల్లి ఈ 
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కేత్రానికి చిరస్మరణీయమైన కానుక లభించింది. చైల్దే మరొక బృహ 
ద్గ్రంథం *ది ఇంగ్లీష్ అండ్ స్కాటిష్ పాపులర్ బా్యలడ్-1882-98° 

ఐదు సంపుటాలలో ఉంది. గమరి, ఎల్. పౌండ్ మొదలై నవారు ఈ 

కే(తంలో కృషిచ చేసిన. మహనీయులు. (వాన్సిస్ వి. గమరి వ. 

'ది పాపులర్ బ్యాలడ్* పిద్వ త్పూర్ష విమర్శతో గూడిన _పశంననీయ (గంథం 

మాక్ ఎడ్వర్డ్ లీచ్ (వాసిన “ది బ్యాలడ్ బుక్”, ఎెలిన్ శెం(డ్రిక్ వెల్ 

'వాసిన 'ది బారాలడ్ (టీ మొదలై నవి ఈ కేత్రంలో పరిశీల నార్హ గ్రంధాల, 

ఎలియాస్ లో|నాట్ (౬1185 60౧౧౧౦౧౦ ఫిన్హాండుకు చెందిన పీరులను గురిం 

చిన కథాగేయాలను కలేవాలా (1316౪416) "పేరుతో “ద్రదురించి దానికి 

ప్రవంచ వ్యాప్తంగా (పసిద్ధిని చేకూర్చి పెట్టాడు, 

1842 లోనే సి, పి. (బౌన్దొర ఒక జంగముణ్ని నెల గోజులపాటు 

తన ఇంట్లో ఉంచుకొని బొబ్బిలి కథ, కొమార రాముడి కథ మొదలైన 

వాటిని పాడించి, (వాయించి, భ(ద్రపర చి నందుకు మనం ఆ మహనీయుడికి 

కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. 1874 లో జె.ఎ.బోయల్ సర్వాయి పావడి కథను సేక్ర 

రించాడు. అనేక కథాగేయాలను సేకరించడమే కాక మొట్టమొదటి సారిగా 

తెలుగులో వాటిని విమర్శాత్మకం౦గా వివరించిన వారు డా. బి. రామరాజు (1958). 

డా* తంగిరాల వీరగాథల విషయంలో చేసిన మౌలిక పరిశోధన, సేకరణ 

మెచ్చదగింది. డా. నాయని . కృష్ణకుమారి మానవ శాస్త్రం వెలుగులో కథా 
గేయాలను పరిశీలించి ఒక కొ త పంథాను పరిచయం చేశారు. ఇంకా ఎంతో 

మంది పెద్దలు, పిన్నలు ఈ విషయంలో ఆన కిని. చూపుతున్నారు. సాంఘిక 
ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి మహ తర పాత్రను వహించే శ క్రిగల జాన 

పద కథాగేయాల పరిశీలన ఇంకా బాగా జరగాల్సి ఉంది. 

“hy “lt is indeed tempting to surmise that in the Late 
Palaeolithic Age: (30,000 - 16,000 B.C.) when men 
delighted in painting and carving and modelling, they 

delighted also in the melodious arrangement of words" 

—C.M. Bowra, Primitive song, P.13. 
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2) 

8) 

శ 

ర) 

115 

"Sacred songs are, in the first place intended to esta- 

blish a relation with supernatural powers and to influ- 
ence them in a direction desired by the singers. They 
are composed against a background of accepted 

beliefs, and use its assumptions to make themselves 

felt'*-C M. Bowra Primitive song. p. 55. . 

వీణాగానం వన్నెల తేట-రాణమీరగా రమణుల పాట 

పేద చెప్పిన పిన బాహ్మణు వీట= జాణలు మెత్తురు జాజరపాట. F 

“Ballad isa song to which folk used to dance ; yet 
nearly every variety of short poem-in English has beer 
called a ballad’-F.B. Gummere. The Popular Ballad.p.3., 

_ Ballads were at first always sung, and always had 
refrain ; the refrain is incontestably sprung from:‘sing- 

_ ing of the people at dance, play, work, going back ta 

" that choral repetition which seems to have been the. 

protoplasm of all poetry- F:B. Gummere,' The Popular 
Ballad, pp,73- 74. 



ద్వకథనాలు 

. మౌఖిక జానపద విజ్ఞానంలో గేయాల రూపంలో కొన్ని, గద్య 

రూపంలో కొన్ని, (పత్యేక రూపాలు కొన్ని ఉంటాయి. గేయరూపంలో 

ఉండే వాటిలో కొన్ని కథా సహితాలు మరికొన్ని కథా రహితాలు. వాటిని చేర్చి 

జానపద కవిత్వం అనే పేరుతో ఇంతవరకు వివరించడమైంది. ఈ అధ్యా 

యంలో వివరింప బడుతులడేవి గద్యకథనాలు (Prose Narratives). జాన 

పదం “పేరు వినగానే మనకు సామాన్యంగా గేయాలు మాత్రమే తలపుకు 

వస్తాయి. ఆందువల్లి గద్యకథనాలవం టి పేర్లు కొంత వింతగా ఉండవచ్చు, 

_ ఇలాంటి కొ క్రకొ త్త పే్యేకు మనమింకా అలవాటు పడవలసి ఉంది. ఇవి 

కొంత ఎక్కున వివరణను కూడా అ పేక్షీసాయి. ఎందుకం యే తెలుగులో 

పీట్రన గూర్చి ఎక్కువ పరిశ్రమ జరగలేదు. - 

“గద్యకథనాలు ' అనగానే ఇవి గద్యురూపంలో ఉ౦ చెవని, కథన 

రూపంలో ఉండేవని అర్థమవుతుంది. వీటినే "కొందరు గద్యాఖ్యా నాలన్నారు, 

గద్యరూపంలో కథలు మనకు బాగా పరిచితాలే. వాటిని కాకమ్మ కథలనీ, 

"పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలని ఏవేవో పేర్లతో పిలుచుకున్నా, రాత్రి వేళ “అవ్వా 

కథ చెప్పవూ, తాతా కథచెప్పవూ, అమ్మమ్మా కథ చెప్పవూ” అంటూ పిల్లలు 

మువలివా “పక్క "ల్లో చేరి ఏడిపించుకు తింటారనే విషయం మనలో చాలా 

మందికి తెలిసిందే, అయితే. కథలు. అనకుండా వీటిని గద్యకథనాలని ఎందు 

కంటున్నారన్నది |పళ్న. . ' 

ఏదై నా విషయాన్ని కేవలం ప్రాదేశిక దృష్టితో, పాడక దృష్టితో. 

అధ్యయనం చేసేటప్పుడు మనకు వాడుకలో ఉండే పేర్లనే వాడుకొని, బాగా 

తెలిసిన వాటిని మాత్రమే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు. కావి ఏదై నా శాస్తాన్ని 

విశ్వజనీన దృష్టితో చూడాలంటే, దాన్ని (పపంచానికంతటీకీ , అన్వయించే 

కొన్ని సూత్రాల ఆధారంతో పరిశీలించక తప్పదు. (ప్రపంచంలోని _ప్రముఖ 

విద్వాంసులు కథలను మాత్రమే కాక పురాణాలను (౧౫1౧9) ఐతిహ్యాలను. 
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(legends) కూడా (పత్యేకంగా పరిశీలించారు, పరిశీలిస్తున్నారు. పురాణం, 

ఐతిహ్యం అనేవి కొన్ని కారణాల వల్ల జన(పియ కథకంె వేరై నవి, (పతే 

కంగా పరిశీలించ దగినవి కావడం వల్ల ఈ మూడు రూపాలను వేరువేరుగా 

అద్యయనం చేయాల్సిఉం౦ది. పురాణం అంకే జానపద పురాణం. కొందరు 

అష్టా పురాణాలే పురాణాల నే దృష్టితో కాబోలు జానపద పురాణాలను పురా 

కథలని, పురాగాథలని వ్యవహరిస్తున్నారు... శిష్టకథ, జానపదకథ జ్వన్నశే, 

'శిష్టపురాణం-జానపద పురాణం ఉంతే తప్పులేదు. పద్యపురాణాలను (ఉదా : 

మాత పురాణం, జాంబ పురాణం, గొతవురాణం) పురాణాల "పేరుతో పిలచి 

నప్పుడు గద్య పురాణాలను మాతం ఎందుకు పిలవరాదు? 'పేరేమైనా మొత్తం 

మీద గద్యకథనాలలో మూడు (పధాన విభాగాలను గుర్తించవచ్చు. 

గద్యకథనాలు 

పురాణం (myth) ఐతిహ్యం (1686౧6) కథ (tale) 

'పె మూడు విభాగాలలో పురాణం, కథ--ఈ రెండింటిని గురించి జరిగి 

_ నంత పరిశోధన, పరిశీలన ఐతిహ్యాన్ని గురెంచి జరగలేదు. వీటిని విడమరిచి 
చెప్పి ఇదే పురాణం, ఇదే ఐతిహ్యం, ఇదేకథ అని నిర్దిష్టంగా చెప్పడం 

కూడా ఒక్కొక్కసారి కష్టమే. ఈ కష్టమంతా ఎందుకని కొందరు పురాణాన్ని 
ఐతిహ్యాన్ని కథ (క్రిందే చేర్చి వాటిని పురాణకథ (mythological tale), 

ఐతిహ్యాత్మక కథ (legendary 1219) అని పేరు పెట్టారు. అయితే పురాణం 
ఐతిహ్యం వేరుగా చెప్పాల్సిన కథన రూపాలనడమే సమంజసం. గద్యకథనం ' 
వౌగూప (వపచారం కల్లిన, పొఠాంతరాలుండే, జన పియత్యం పొందిన 

గద్యరూపమని నిర్వచించ వచ్చు, దీని స్వరూపం నృష్టం కావాలంటే 
| పురాణం. ఐతిహ్యం-కధథ అనే మూడు విభాగాల భేదసాద్భశ్యాలు తెలుసు 

కోవాలి. 

కుతూహలం, కల్చనాళ క్రీ, విచారశీలత మనిషికుండే స్వాభావిక 
గుణాలు. (ప్రకృతిలోని సూర్యచం(న్రాధులు, పశుపక్ష్యాదులు, పృధివ్యాపసే 
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వాయురాకాశాదులు మానవునికి అడుగడుగునా కుతూ హలాన్ని రేపాయి, 

|. కల్పనా తరంగాలను సృష్టించాయి. అతన్ని వైచారిక పథాన నడిపించాయి. 

పకృతి లోని సౌందర్యమూ, భీకర స్వరూపమూ, సుఖదుఃథాలూ మానవునిక 

ఎన్నో ఆలోచనల్ని కల్చిసాయి. ఆ ఆలోచనల సుడిగు ౦ డాల్లో చిక్కి మనిషి 

ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతాడు. భౌతిక వస్తువులను గూర్చి, దాని వెనుక దాగి 

ఉందనుకునే శక్తిని గూర్చు, స్వర్గ మర్త్యపాశాళాదులను గూర్చి మనిషి ఆలో 
చించాతు. అతని ఈ అలోచనా కర్రి ఎంతోదూరం పోలేనప్పుడు కల్చునా 

శే ఎక్కువై కాల్పనిక కథలు రూపుదాలుస్తాయి. తన తెలిసిందీ, తెలి 

యందే, జరిగిం జరగందీ" మనిషి ఎప్పుడై శ్రే కోట వారికి వర్ణం౦ జిత ౦గా 

చెప్పడం ప్రారంభిస్తాదో ఆప్పుడే కథ పుడుతుంది. ఇలాంటి “కట్టుకథలు” 

జరిగాయి ఆని మనం నమే హ్మ స్ట సలం చుట్టూనో, సంఘటన చుట్టూనో తిరుగుతూ 

వుంపే అవి ఐతిహ్యాలవుతాయి. ఇవి దె వొంశ సంభూతాలె', అద్భుత 0౦గొ 

పెరిగి, నిజంగా ఇవి జరిగినవె అని నమ్మకం పుట్టిస్తే పురాణాలపుతాయి. జూవి 

నీ జాసికి “పక్కి -టి పృరాణాలే*కావచ్చు. ఈ విధంగా కథలే ఒక్కొక్క సారి, 
ఆ తర్వాత పురాణాలుగా మారుతాయి అయిశే మరిపొందదు 

విద్వాంసుల అభిపాయంలో పురాణాలే సరళ రూపం చెంది కథలుగా మారు ' 

బైక్ 

తాయి. దీనినే పురాణ మూల సిద్దాంతం అని కూడా అంటారు. కథల బీ ట్టు 
కను గురించి చె ] ప్పేటప్పుడు దిన్ని గురించి (వసావించ డం జరుగుతుంది. 
స్థూలంగా, సరళంగా పురాణం. ఐతిహ్యం--కథ-- ఈ మూడింటి స్వరూపాన్ని 
ఈ (క్రీంది విధంగా చెప్పవచ్చు. కథ సరళమైంది. కుతూహలాన్ని రేకెత్రిం 
ఇది. కల్పనా | పతిభ భాసించేది, ఎక్కు_వ జన(పియత్వ్యం కలది. ఐతిహారిం 

0 గంభీరమైనది. ఇతిహాసం లేక చరిత్ర మితిహ్యా నికీ 
ఆధారం. కథలో కేవలం కల్పన మాత మే ఉండవచ్చు. కాని ఐతిహ్యంలో 
ఎదొ” మారుమూల కొంచెం చర్మితాంశం ఉంటుంది. కనీసం అలా జరి 
గిందనే నమ్మకం జనులలో ఉంటుంది. పురాణంలో ఈ నమ్మకం ఇంకా 
జల పడుతుంది. అది మరింత గంభీరమైనది. చింతన శీలమైనది. (వజలలో 

గాడంగా నాటుకుని పోయిన నమ్మకా లె దాని కొధారం. దానిలో వాతావరణం 
గం భీత సరైనది. పాత్రలు దేవతా మూర్తులు, కథనం స్వర్గము ర్య పాతాళాదులలో 
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పె కారణాలను పరిశీలి సే సే ఐతిహ్యం, పురాణం అన్నవి సాహిత్యానికి 

కొంత దూరంగా ఉంటాయన్నది స్పష్టమవుతుంది. అందువల్లనే “జానపద 

సాహీత్యం” అన్నప్పుడు జానపద కథలను మ్మాతమే పట్టికలో ఛేరుస్తారు 

(గేయం, కథాగేయం, కథ, సామెత, పొడుపు కథ), మౌఖిక జానవద 
విజ్ఞానం ఆఅ న్నప్పుడు గద్య కథనాలన్నిటినీ చేరుసారు. ఈ (కింది విధంగా 

దీన్ని స స్పష్టం చేయవచ్చు. 

1) | | జానపద సాహిత్యం 

ll | “| 
గేయం కథాగేయం కథ ' సామెత పొడుపు కథ 

2 మౌఖిక జానపద విజ్ఞానం 

| | |. 
గేయం కథాగేయం గద్యకథనాలు సామెత పొడుపుకథ జానపదభాష 

4 

| | 
పురాణం ఐతిహ్యం. కథ 

పురాణాలు 

. పురాణాలు విజ్ఞాన (పదాలు. అయితే వాటిలో నిది విజ్ఞాన పూర్వ 

యుగాల విజ్ఞానం (science of pre-scientific ages ), గేయాల్లో, కథల్లో 

ఇలాంటి విజ్ఞానం కనిపించదు. విశ్వసృష్టికి సంబంధించిన ఆలోచనలు, నమ్మ 

కాలు పురాణాల్లో ఉంటాయి. ధార్మిక మహాప్పరుషులు, సాంస్కృతిక వీర 

పురుషులు, చేవతావ్య క్ష కులు పురాణాలలో నాయకులుగా ఉంటారు. ఒక్కాక్క్ల, 

సారి ఈ పురాణ పురుషులు ఐతిహ్యవ్యకృులూ అయివుండవచ్చు. బుద్దుడు, 

రాముడు, కృష్ణుడు, అగస్త్యుడు, వర్థమానుడు మొదలై న వారిని ఉదాహరణ 

లుగా చెప్పుకోవచ్చు. వీరిలో కొందరు చారిత్రక వ్యక్తులూ ఉండవచ్చు. 

చరి(తే సాంకేతిక భాషలో వికృత రూపం ధరి సె పురాణ మవుతుందని 
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కొందరు విద్వాంసుల తలంపు, అలి నిజం కాకున్నా మానపుని మనోవికా 

సాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి సహాయ పడతాయనడంలో సందేహాంలేదు. 

వాటిలో కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపించే అద్భుత. విషయాలను తొలగించి, వాటి 
= వెనుక దాగివుండే విజ్ఞానాన్ని, సంస్కృతి స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి 

(ప్రయత్నిస్తే చరిత్ర పూర్వయుగాలను గురించిన ఎన్నో మహా త్తర విషయాలు 

తెలుస్తాయి. ఆదిమ మానవుని ఆలోచనా స్రవంతికి అద్దం పస్టేవి పురాణాలు. 

పురాణానికి, మూఢనమ్మ కానికి (superstition ) భేదం ఉంది: పురా 
ణంలో విశేషమెన నమ్మకాలకు (_పాధాన్యం ఉంటుంది. మూఢ నన్ముకా లలో 
వివేక రహితమైన నమ్మకాలతో గూడిన భయం (వధానంగా ఉంటుంది. 
పురాణాలే మూఢ నమ్మకాలుగా మారవచ్చు. మూఢనమ్మకాలే ఒకొ గ్రాక్కసారి 
పురాణాలుగా మారవచ్చు. పురాణాలకు, జానపదుల నమ్మకాలకు ఉండే సంబం 
ధంకూడా పరిశీలించ వలసి ఉంది. ఒక తరం మనుషులకు ఏదై నా విషయం : 
“మీద ఉండే నమ్మకం. మరొక తరం వాళ్ళకు పురాణం అవుతుంది. ఈ 

. విధంగా నమ్మ కా ల పురాణాలుగా మారవచ్చు. 

పురాణాలను నిర్వచించే ప్రయత్నాలు జరిగాయ, “పురాణం దేవతల్ని, 
దేవతాపురుషుల్ని, సాంస్కృతిక వీరుల్ని గురించిన. కథనం. పురాణం విశ్వ 
సృష్టిని గురించి, (పపంచం (పస్తుత స్థి స్టితికి ఎలా వచ్చిందన్న దాని గురించి, 
ప్రజల. పుట్టుకను గురించి, జాతి, సాంస్కృతిక వర్గాల పుట్టుకను గురించి 
చెప్పు ందిి? (తెలుగు అనువాదం--శెన్నెత్ & మేరీక్లా క్లార్క్. 18608 :27). 

"ది స్టాండర్డ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఫోక్లోర్లో” పురాణాన్ని గురించిన వివిధ 
. అభిప్రాయాలు వ్య _క్రమయ్యాయి. ప్రాచీనయగాలలో జరిగినవని చెప్పబడేవే 
. పురాణాలన్నదిబ హునమ్మత మైన అభిప్రాయం. జి.యల్. గామ్మె(G, L.Gomme 
ద్రకారం ఇవి విజ నాన పూర్వయుగాల విజ్ఞా రానికి సంబంధించినవి: పురాణంలో 

_ మత సంబంధమైన నేపథ్యం తప్పక ఉండాలని దేవతలే (ప్రధాన పాత్రలుగా . 
ఉండి తీరాలని “పై పై కోళంలో అభి ప్రాయం వ్య క్ర క్రమయింది (పు 178). కాని 
సంఘంలోని వ్య క్వ కుల నమ శ్రక్మే (ప్రదానం గాని, పురాణంలో దేవతా వ్యక్తు 
లకు ప్రాదాన్యం లేదనే వారూ ఉన్నారు, ఒక సాంస్కృతిక  వదేళానికి. 
(cultural 2198) ఇ చెందిన జనం మధ్య అవగాహనకు, మానవ తీత వివ . 
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యాలను అర్హంచేసుకోడానికి పురాణాలు సహాయం చేసాయని చెప్తూ, అర్థ 

సంబంధమైన వ్యవస్థకు($eMantic 5751600) సంబంధించిన శై లీసంబంధ 
విషయాలుగా పురాణాలను నిర్యచించడమూ జరిగింది. పురాణ శాస్త్రం 

(mythology)తో గొప్ప విద్వాంసులై న మరండా (Pierre Maranda) భాషా 

శా స్రదృష్టితో, మానవ శాస్త్ర దృష్టితో పైవిధంగా! నిర్వచి ంచడమే కాకుండా 
పురాణశాస్త్రం పేరుతో అత్యుత్తమ (గంధాన్ని సంపాదకత్వం వహించి (ప్రచు 

రించారు. (Mythology, Ed. P. Maranda, Penguin Education 

Reprinted 1973). 

పురాణాలు కొన్ని విషయాలను వివరిసాయి. గబ్బిలం. ఎందుకు గుడ్డి 

 దయిందో అవి చెపాయి. ఇం|ద ధనుస్సు ఎందుకు. వస్తుందో అవి వివ 

రిసాయి. వాన ఎందుకు కురుస్తుందో, ఎవరు కురిపిసారో 6 ఆవి . చెప్తాయి. 

సూర్య చం(ద్రులు, ఉదయా _స్తమయాలు, వానలు వరదలు మొదలై న వస్తువులకు 

సంఘటనలకు, ప్రకృతి లాస్యానికీ వై వై పరీత్యానికీ, వివరణలు పురాణాలలో. 
కనిపిస్తాయి. 

ఐక కాలు : 
é 

జానపద ప్పరాణాలు సాంప్రదాయిక మై మెనవి (26110౧1). పురాణా 
లకు చె చాలా _పాచీన సం(పదాయం ఉంది. ఏ భాషకు చెందినవై నా, ఏ ఏ జాతికి 

చెందిన వైనా ఈ పురాణాలు (పాచీన కాలంనుంచి ఒక తరం. నుంచి మరొక 
తరానికి సం|కమిస్తూ బాగా పాత బడి పోయాయి. మొదట ఒక వ్యక్తి కి ఆలో 

చననుంచి పుట్టినా జానపద పురాణాలు సామూహిక ఆ _స్తిగా మారుతాయి. ఒక 

సమాజం సాంప్రదాయికంగా వ్యక్తం చే సేనమ్మకాల ఆధారంగా ఇవిరూ పొందు 
తాయి. పురాణాలు కథన రూపంలో ఉంటాయన్నది రెండవ లక్షణం. పురా 

కకాలకు కథలకు లాగా ఒక నిర్దిష్టకథన - రూపం ఉండదు, కథలు అనేక, 
పాఠాంతరాలత్రో కూడి ఉన్నా వాటికొక నిర్దిష్ట రూపమంటూ ఉంటుంది. కాని 
పురాణాలలో. (పధాన వ్యక్తులు, ప్రధాన సంఘటనలు మాతం ఉంటాయి. 
మిగిలినదంతా ఒక్కక్క వ్య క్రి కి క్రీ మారుతుంటుంది. ఆం'పే కథనం ఉన్నా 
ఆది నిద్దిష షరూపంలో ఉండదు, కొన్ని పురాణాలు చిన్న వ వాక్యం రూపంలో 

కూడా ఉండవచ్చు. “గుడ్మార్నిం గ్. అన్నదీ ఒక సూర్యపురాణమే 
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(56౧ Myth). సూర్యుడు ఉదయిస్తే శుభం కలుగు తుందనే నమ్మకంతో 
శుభోదయాన్ని పలుకుతున్నాం. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకునే “గుడ్ యాఫ్టర్ 

నూన్”, గుడ్ ఈవినింగ్" గుడ్ నైట్” అన్నవీ ఏర్పడ్డాయి. మామూలుగా పురా 

జొలలో అనేక వాక్యాల కథనం ఉంటుంది. పురాణాలు వివరణాత్మకంగా 

ఉంటాయన్నది మూడవలక్షణం. కొన్ని వస్తువులను, నమ్మకాలను, ఆచా 

రాలను, సంఘటనలను ఇవి వివరిస్తాయని వెనక పుటలలో చెప్పడమైంది. 
దేవతా వ్యక్తులు (ప్రధాన పా(త్రలుగా ఉండడం, మానవాతీత వ్యక్తులమీద 

నమ్మకాన్ని బలపరచడం, సమాజంలోని వ్యక్తుల నడుమ మత సంబంధమైన 

సంబంధాలను పెంపొందించడం పురాణాల లక్షణాలు, (పయోజనాలుకూడా 

అయివుంటాయని చెప్పవచ్చు. 

పురాణాల విభజన : 

“డిక్షనరి ఆఫ్ ఫోక్లళోల్ లోని 'మైప్* (0/౧9 అనే ఆరోపం 

[క్రింద ఆర్ ఎస్.బాగ్స్ ఇచ్చిన జానపద విజ్ఞాన వర్గీకరణలో ఈ (క్రింది 
En పురాణాల విభజన కనిపిస్తుంది. 

వి 2౫0 దేవతలు బి 270 క్షవృజాతుల సృష్టి 
ఠి టె 

చి 240 విళ్వస వి 2౪80. జంతువులలక్షణాలు 

వి ృష్టి ఏ 200 వృక్షజాతుల లక్షణాలు. 

పురాణాలను నమ్మకాలనుబట్టి, వస్తువునుబట్టి వివరణనుబట్టి వళ్లీకరిం చే 

(పయత్నాలు కూడాజరిగాయి (చూ. Encyclopaedia of Religion 

ana Ethcs) ముఖ్యమైన , పురాణ. . విభాగాలివి ఏ 1. (ప్రకృతిలో 
కౌలాను గుణంగా సంభవించే మార్పులకు, 'బుతువులకు సంబం 
ధించినవి : ఈ పురాణాల్లో సూర్య. చం(దాదులు పా; తలు. . అనేక 

పురాణాలలో సూర్యుడు మగవాడు. చం(దుడు (చం దమ్మ అనవచ్చా?)అఆడుది. 

కెలుగువారికి చంద్రుడు చందమామ. అయినా “చందమామ రావే జాబిల్లిరా వే" . 

అని “మామిను ఒక వస్తువుగానే భావిస్తారు. 2 పకృతి వస్తువులకు సంబం 
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చించినవి. సూర్యచం(ద సక్ష (తాలు కాలగమనానికి సంబంధించిన (పకృతి 

వస్తువులు. ఇతర (ప్రకృతి వస్తువులకు సంబంధించిన పురాణాలు ఈ రెండవ 

విభాగం కిందికి వసాయి. నదిని దేవతగా నిరూపించే పురాణాలు తెలుగు 

లోనూ ఉన్నాయి, గోదావరి, కృష్ణమ్మ, కిన్నెరసాని మొదలై న నదులు వాగులు 

త్రీరూపంగా జానపదుల కల్పనలో భాసిస్తాయి. వనదేవత ఫలాలను ఇవ్వడం, 
వరాలను . పసొదించడం మనకు -పరిచితాలే. 8, పకృతి వె వైపరీత్యాలకు 

సంబంధించినవి : తుఫాను వచ్చినా, ఉప్పెన వచ్చినా, వానవచ్చినా, వరద 

వచ్చినా, అగ్ని పర్వతం (బద్దలయినా మానవాతీత శ క్తిల కృత్యంగా భావించ 

డం సర్వసామాన్యం. పాతాళంలో ఉండే భయంకర రాక్షసాకార బీవుల వల్లనే 

భూకంపాలు సంభవిస్తాయని కొన్ని పురాణాలు చెప్తాయి. పోలేరమ్మ వంటి 

దేవతల వల్లనే సాం (కామిక రోగాలు సంభవిస్తాయని. మనలో బలమైన నమ్మ 

| కం ఉంది. రాహుకేతువుల వల్ల గహణం సంభవిస్తుందనే నమ్మకం, దానికి 

సంబంధించిన పురాణం మనకు బాగా పరిచితమే. 4. విశ్వ 

విశ్వ సృష్టి : ఆనేక్ష ప్రాచీన పురాణాలలో సృష్టిని . సంబంధించిన ' 

. వివరణ కనిపిస్తుంది. భూమి ఒక దేవతగా మన పురాణాలలో ఎన్నో 
విధాలుగా సాకొత్క_రిస్తుంది. విశ్వం నీటిలో నుంచి పుట్టినట్లుగా కొన్ని 

పురాణాలు చెపాయి. గ్. దేవతల సృష్టికి సంబంధించినవి : శివ, విష్ణు, 

రామ, కృష్ణ, పార్వతి, గణపతి, కుమారస్వామి మొదలై న వారి జననానికి 
సంబంధించిన కథనాలు భారతదేశానికంతా పరిచిత మైన వే. ఈ జాతీయ దేవతా 

గణంకాక (ప్రతి ఊరికీ, (ప్రతివల్లెకూ చేవ్వకున్నారు, దేవతలున్నారు. వాళ్ళ 
సృష్టికి సంబంధించిన ప్పరాణాలున్నాయి. 6, మానవనృష్టి ప్రాణినృష్టి : 
ఈ రెండూ పరస్పరం సంబంధం కలవిగా చెప్పబడుతుంటాయి. ఒక్కక్క 

సారి మానవులు చెట్టనుంచి కూడా పృట్టినట్లుగా పురాణాలలో ఉంటుంది. జంతువు 

లకు మనుషులు జన్మిం చినట్లుగా ఉండే పురాణాలు అధిక సంఖ్యలో దొరుకు 

. తాయి. 7. పరివ ర్రనాత్మక పురాణాలు . రాళ్ళు మనుషులుగా మారటం, ఒక 

జంతువు మరొక జంతువు కావడం, . మనిషి జంతువులుగా పరివ ర్తన 
చెందటం, (ప్రకృతిలోని వస్తువులు మనుషులుగా మార్పుచెందటం కొన్ని 

పురాణాలలో కనిపిస్తుంది, 8. వీరులను గురించి, దేశాలను గురించి, స్థలాలను 

గురించి. చెప్పే) : చంద్రవంశం. చం(దునినుంచి వచ్చిందనటం, సూర్య 



124 ఆం|ధుల జానపద విజ్ఞానం 

వంశం సూర్యునినుంచి వచ్చిందనటం. స్థల పురాణాలలో దేవతల పా(త్రను 

ఆద్భుతంగా చెప్పటం కనిపిస్తుంది. వీటిలో అనేకం ఐతిహ్యాలనుంచి రూప్ప 

దాల్చినవే. 9. సాంఘిక సంస్థలకు, ఆచారాలకు సంబంధించినవి : నంషుం 

లోని ఆచారాలను, పద్దతులను ,కల్చించినది. దేవుడే అని చెప్పటం దానికి 

సంబంధించిన పురాణాలను, చెప్పటం మనకు తెలిసిందే. 10. మరణానంత 

జీవితాన్ని గూర్చినవి ౩ మరణానంతర జీవితాన్ని గూర్చిన నమ్మకం (పపంచ 
వ్యాప్తంగా ఉంది. చనిపోయిన వారుండే, నరకాన్ని స్వర్గాన్ని రకరకాలుగా 
మనవారు ఊహించారు. యమలోకంలో మనకోసం క కాచుకొని ఉన్న దండన 

రకరకాల పురాణాలుగా (ప్రచారంలో . ఉంది. 11. రాక్షసులకు, పిశాభులకు 
_ సంబంధించినవి : మానవుని కల్పనాళ క్రి ఎన్నివిధాల రూపమె త్తగలదో ఇవి 
_ నిరూ; పిసాయి, భయంకర రూపాలెన్నో మనిషి మ సీష్క_౦లో జన్మఎత్తాయి. . 

దేవరాక్షన సం[గ్రామాలను అతి సామాన్య రీతిలో సరళంగా కూడా జానపదులు 
తమ పురాణాలలో వర్ణించారు. 12. ఐతిహాసిక సంఘటనలు : చాచా (వసిద్ధ 

మైన ఉదాహరణలు ఏసు,కీస్తు, బుద్దుడు, బసవేశ్వరుడు మొదలై నవారికి, 
సంబంధించినవి, వీరందరూ ఐతిహాసిక వ్యక్తులే. అయినా వారి జీవితాలకు 

ఎన్నో మహిమలను అంటగట్టి మన (ప్రజలు వారిని పురాణ పురుమలుగా 
మార్చారు. ధార్మిక కర్యమారాన్ని నిరసించి నిజమైన కర్మయోగిత్వమే (పని 
చేయటం) కై లాసమని బోధించిన బస సవేశ్వరుణ్ని వంగకాయలు లింగ 
కాయలుగా మార్చే పురాణ వ్యక్త కి గా చేశాడు పాల్కురికి సోమన. అయితే, 

సోమన కాధారమైన “బనవగీ తార్థ సమితి" రూపొందిన కాలానికే ,పజలు 

సవనను మహిమలు గల మహావ్య ్త కిగా చేసేశారు కాబోలు 1 ఈ విధంగా 

! పురాణాల ఉత్ప క్తి త్తిని గూర్చిన. కొన్ని సిద్ధాంతాలున్నాయి. వాటిలో 

మొదటిది దివ్య వస్తువుల కథనాల నుంచి ఇతర పురాణాలన్నీ ఆవిర్భవించాయని 

చెప్పు ంది (Metearological theory), (ప్రాచీనకాలంలో సూర్యచం (ద్రాదులు, | 
ఇతర, దివ్యవస్తువులను గురించిన క్షల్చనలు సమృద్ధిగా ఉండేవి. ఇవే ఇతర. 
పదార్భాలనుగురించిన వివ రణలకు కావిచ్చాయని క కొందరి అభిప్రాయం. భౌతిక 
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మూల సిద్ధాంతం (physical theory) (ప్రకృతిలోని ఇతర భౌతిక వస్తువు 
లను గురించిన పురాణాలే అన్నిటికీ మూలమని చెప్పంది. కర్మాచరణ 

(ritual) సిద్ధాంతం ప్రాచీన కర్యాచరణలను గూర్చిన  వివరణలే . పురాణా 

లయా్యయంటుంది. చాలా పురాణాలలో సాంకేతికంగా ఏదో ఒక కర్మాచర 

' ఇను గురించిన విషయం ఉంటుందని కొందరు విద్వాంసులు _ అభి[ప్రాయ 

పడ్డారు. పురాణాల ఉత్పత్తిని, గురించిన. మరొక సిద్ధాంతం చారి(తాత్మక 

సిద్దాంతం. చారిత్రక వ్యక్సులు, సంఘటనలే కరా కకాలు పుట్టడానికి కారణమని 

ఈ సిద్ధాంత ౨ (పతివాదిస్తుంది.. 

పురాణాలు విశ్వవ్యా ప్పమైనవి. విభిన్న (వదేశాల పురాణాలలో కూడా 

సమానాంశాలుండడ౦ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిసుంది. వస్తువులో, వివరణలో కూడా 

ఈ సమాన గుణాలు కనిపిస్తాయి. సృష్టికి సంబంధించిన పురాణాలు (వపంచ 
మంతటా దర్శనమిసాయి, పురాణాల వికాసం ఒక్ర పద్దతి ధకారం .జరుగు 

"తుందని భావించిన విద్వాంసులు జ పద్దతుల్ని గుర్తించే (పయత్నాలు జరి 

పారు. !. ఒక విషయాన్ని రెండింతలు, మూడింతలు, నాలుగింతలు చేసి. 

పురాణ కథనాన్ని పెంచడం కనిసీస్తుంది 2. జాతీయస్థాయిలో '- (ప్రసిద్దమెన 
పురాణాలను, వేరే భాషలనుంచి స్వీకరించిన పురాణాలను తమ [పాంతాలలోని 

విశిష్టసంస కతి సం [పదాయాల ననుసరించి మార్పులు చేయడం రీ. కొన్ని 

మూలకథా వస్తువులనుంచి వివిధ పుఠాణాలను కల్పించడం. 4 కొన్నిపురాణా 

అను విస్తరించడం. " 

తెలుగు పురాణాలు 

తెలుగు వారు పుట్టిపెరిగిన వృత్తాంతమే ఒక పెద్దపురాణం, విశ్వా 
మిత్రునిచేత శాపం పొందిన ఆం(ధులెవరో, (దావిడులుగా పుట్టిపెరిగిన తెల్లుగు ' 
వా౦ెవరో, తెలగలెవరో, వికలాంగులెవరో, ఈనాడు ఆం(ధదేశంలో నివ 

. సిస్తున్న తెలుగువారు ఎన్నెన్ని మూలలనుంచి ఉద్భృవించారో ఊహించాల్సిందే 

గాని, _ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడానికి ఆధారాలు లేవు. ఒకొక్క జాతికీ. 

ఒకొక్క. పురాణమూ, వంశచరి తా, ఐతిహ్యమూ ఉన్నాయి. తెలుగుగడ్డ 

మీద ఎన్నో వురాణాలు పుట్టాయి, పెరిగాయి, నశించాయి. ఈనాడు (ప్రచా 
రంలో ఉండే పురాణాల వివరణాత్మక అధ్యయనం (descriptive study) 
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మాత్రమేకాక తెలుగునాట వికాసం చెందిన పురాణాల చార్మితక అధ్యయనం 

(historical study) కూడా _ చేయాల్సిఉంది. ఆంధ్రదేశానికి .నాగజాతికి 

మొదటినుంచి సంబంధం ఉంది. మన (పాచీన (గంథాలలో నాగులనుగూర్చి 

రాజ్రాలనేకం సూచి ౦పబడ్డా యి, వివరిం పబడ్డాయి. నాగులపాడు, నాగవరం, 

2 య గులేరు, నాగూరు, నాగపట్టణం వంటి వదేశాలెన్నో వెలశాయి. నాగి, 

నాగన్న, నాగరాజు వంటిశే బర్లు కేలుగువా రి నామధేయాలయ్యాయి. నాగ్యపతిష్ట, 

నాగులచవితి ఆచరణ, నాగపంచమి పూజలు, ఉపవాసాలు. మొదలె లై నవన్నీ 

జం (ధ్రదేశంలో వాడుకలో ఉన్నాయి. నాగులను పాములను ఒకటిగా చేసి 

కథ్రలల్లారు. సంతానానికి నాగపూజ, నాగ ప్రతిష్ట చేయటం ఆం (ధులకు అల 

వాటే. మిభునకార్యానికి, నాగానికి నంబంధం మన సంస్కృతిలోనే కాక 

(పపంచంలోని వివిధ (ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. ఈ' కారఐం వల్లనే నాగ 
పూజకు సంబంధించిన ఈ క్రింది పురాణం వంటివి (పపంచమంతటా 

ఉన్నాయి." : 

 గోధరణికోటి వంళంవారికి మగపిల్లలు పుట్టరు (పుడ్డారనడానికి ఎన్నో 
ఉదాహరణ లివ్వవచ్చు కాని ఒకటి రెండు కుటుంబాలలో పిల్లలు పుట్టకపో తే 

ఆది విశ్వవ్యా ప్రమెన సూత్రంగా భొవించడం జానపదులకు మామూలే, 

ఒకవేళ ఎవరై నా. “ధరణికోట ఇంటిపేరు. గలిగిన వారికి దత్తుగా వెళ్ళినా 
సంతానం కలగరు. ఒకవేళ క్రలిగినా ఆడపిల్లలే పుడారు. దీనికి కారణం ఇది, 

వీరవంళంలో ఒకరికి పాముపుట్టింది ' ఆ పాముకి నాగరాజని పెరు పెట్టి వీరు 

ప్రేమగా పెంచసాగారు. పాలుతాగి పెరుగుతూ ఎవ్వరికీ ఏహానీ చెయ్యకుండా, 
పాము అందరి _పేమనూ చూరగొన్నది. ఒకసారి ఇంట్లో ఏదో శుభ 

కార్యం జరుగుతున్నది. పాము నంటింట్లో ఒకమూల ముడుచుకొని పడు 
కుంది. ఆది ఉన్న విషయం తెలియక ఇంటివారు సలసల కాగే పాయసం 
గంగాళాన్ని పాముమీద “పెట్టగా అది కమిలి చనిపోయింది. ఆ పాముకు మనిషి 
లాగే అంత్య [క్రియలు జరిపారు. అప్పటినుంచి ఆ వంశంలో -పుత్రసంతాన మే 

కలగడం లేదు??, 1 

పుత్రనంకానమే శేపంపే ఆ వంశం ఏ ఏ విధంగా ఈనాటికీ నిలిచి 
ఉంది అని ప్రష్నోంచేవారు. జ జానపదుల దృష్టిలో “అతికెలివి' గలవారు. ఆ 
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విషయం ఎట్లున్నా నాగులకు సంబంధించిన పురాణాలు ఆం(ధదేశంలో చాలా 

కాలం నుంచి ఉన్నాయన్నది మా(త్రం నిజం. -నాగులే ఆనార్యులై న ఆం(ధు 

లని, నాగులు = దావిడులు వేరువేరు జాతులుకారసి, ఒక్య్థారని కొందరు 

విద్వాంసులు భావించారు. ఆం(ధవిష్ణువుకు సంబంధించిన పురాణం కొన్ని 

శిష్టపురాణాలలోనే గాక జనవ్యవహారంలో కూడా ఉంది. ఆం|ధవిష్టువు నిశుంభు 

డనే రాక్షసుడితో పదమూడు మహాయుగాలు యుద్ధంచేసి వాడిని వధించాడని 

చెప్తారు. ఆం ధ్రవిష్ణువు “శ్రీశైలము, ' ఖీమేశ్వరము, కాలేశ్వరము నడుమ 
ప్రాకారములు నిర్మించి కోటగట్టి యా త్రికేత్రములను. (తిద్వారములుగ జేసి 

_తిశూలధారియైన యీశ్వరుని కాపు పెట్టి బుషులతోగూడ గోదావరి తీరము 

నందు నివసించెననియు అప్పటినుండియు నీదేశము (తిలింగదేశమని "వ్యవహ 

రిం పబడుచున్నదనియు చెప్పెడిగాథమూలమున నే సత్యమును లేక కల్పింప 

బడినదని మాయభ్నిప్రాయముగాదు** అన్నారు చిలుకూరి _వీరభ( దరావుగారు 

(ఆం(ధుల చరిత్రము, (ప్రథమ భాగము, 1910, పు, 80). ఇది కల్పితకథో ' 

కాదో కాని నిశుంభాదులతో పోరాడడం, శివుణ్ను కాపు బెట్టడం మొదలై. నవి 

చేరి దీన్ని పురాణంగా చేశాయి. 

ఆం(ధులను గురించిన పుధాతారలేకాక దేవతలకు సంబంధించిన పురా 

కాలు ఆం(ధదేశమంతటా అసంఖ్యాకంగా పిసాయి కిష్టులకు చేణుకగా, 

జానపదులకు ఎల్లమ్మగా (పసిద్దురాలయిన వా! గురించి గద్యపద్యా 

లలో ఆనేక పురాణాలు _ప్రాచుర్యం పొందాయి. జానపదుల దేవతలు చాలా 

వరకు స్త్రీలే. యుద్దదేవతలు పురుషులు, (గ్రామదేవతలు స్త్రీలు. శక్రీపూజాపద్ధతి 

భారత దేశంలో ప్రాచీనకాలంనుంచి (ప్రచలితమై ఉంది. శ క్తి దేవత వి([గహ 

రూపంలో ఉండవచ్చు లేదా శిలారూపంలో ఉండవచ్చు. చిన్నకాయ్య 

రూపంలో కూడా ఉండవచ్చు, ఆంధ్రదేశంలోని గ్రామదేవతలలో ఎల్లమ్మ. 

మల్లమ్మ, చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ, అంకాలమ్మ, పోలేరమ;, కలుగోశమ్మ. 

ఇరగాళమ్మ, నూకాలమ్మ, మైసమ్మ, గంగమ్మ, ముత్యాలమ్మ మొదలై. న 

వారిని గురించిన పురాణాలు న్నాయి, 

గంగమ్మ పురాణం రాయలసీమలో పెక్కు చోట్ల (పచారంలో ఉంది. 

గరుక నాలవ జ్రాతివాడు పురాణాలు, శాస్తా9లు అన్నీ చదువుకొను బాహ్య 
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ణుడినని చెప్పుకొని మోసంతో ఒక (బ్రాహ్మణ స్త్రీని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. 

ఒకసారి ఉగాదినాడు ఫోళీలు వడ్డించగా అతని కొడుకులు తం (డ్రి వల్ల వచ్చిన 

సంస్కారంతో పోళీలు ఎనుబోతు నాలుకలాగా . ఉన్నాయన్నారట : అప్పుడా 

(వాహ్మణస్త్రీ జనం తెలుకొని భర్తను “ఎనుబోతువు" కమ్మిని శపించింది.. 

కుమారుల్ని మేక, గొరె, ' కోడ్. అయిపొమ్మనింది. ఎనుబోతు ఆమెను. 

తరిమి కొట్టింది, ఆమె ఒక పుట్టలో దాగింది. _ఎనుబోతురూపంలో ఆమె 

భర్త కాళ్ళతో, తలతో పుట్టను కుమ్మాడు. అప్పుడామె కోపం పట్టలేక “నీ 

తలను నరికించి, నీ కుడికాలును నరికి సీ నీ నోట్లో కరిపించి, నీర కంనా 

నుదుట ఆలంకరించుకు నేంత వరకు నా తాపం చల్లారదు” అన్నదట. ఆమే 

గంగమ్మయిందీ”. (ప్రతి ఏటా పుంగనూరు మొదలైన చోట్ల ఉగాదికిముందు 
వచ్చే మంగళవారంనాడు గంగమ్మ జాతర జరుపుతారు. "జాతరకు ముందు 

రోజు గో; రల్ని, మేకల్ని ఇతర పశువుల్ని సంతలో అమ్ముతారు. మొక్కు 

బళ్ళు ఉండేవారు వాటిని కొంటారు. మంగళవారం నాడు. ఎనుబోతును అలంక 

రించి ఊరేగిస్తారు. ఊరంతా ఊరేగింపు ' జరిగిన తర్వాత ఎనుబోతును 
ఒక్క- ఏటుకు నరుకుతారు" . 

అలంపూరు © హ్మోశ్వరాలయంలో మొండెం, నగ్నత్వం క కల ఒక 

దేవతా శిల్నం ఉంది. స్థానికులామెను. ఎల్లమ్మంటారు. రేణుకాదేవి తలనరక 
బడిం3ి కదా: తండ్రి ఆజ్ఞ "చేత తల్లిని పరశు రాముడు తల నరగ్గా తలయెగిరి 

మాలవాడలో పడిందట. మొండె ౦ అక్కడే నిలిచిందట. ఆలంపగీ మహాత్మ 
మనే స్థాని ద్ర 'వాతపతిలో ఆమె గొ(డాళ్ళకు పిల్లలనిచ్చే దేవతని ఉందని 

సురవరం: (ప్రతాపరెడ్డిగారు “ఆం(ధుల సాంఘిక వరి[త*లో (వాళారు. ఎల్లమ్మ 

కథలు అనేక శశాబ్దాలనుంచి ఆం|ధదేశంలోను, కర్నాటక దేశంలోను (వచా 

రంలో ఉన్నాయనడానికి (గ్రం థస్టాధారాలున్నాయి. కాకతీయుల కాలంలో కూడా 

'బవనీలు, మాదిగస్త్రీలు ఎల్లమ్మ కధల్ని 'వీరావేళంతో చెప్పేవారు. వాళ్ల ఈ 
కధల్ని చెప్తుండగా! జవనిక జుకజుంజుం జక జుంజుం _జుమ్మనుచు సాగుం. 

గడున్ వాద్య ముల్ అని (క్రీడాభిరామం వర్ణించింది, ఆనాడు ఈ గేయ కథలతో 

బాటు గద్యపురాణాలుకూడా ఉండేవనడంలో ' 'సందేహం లేదు. ఎల్సిమ్మ మ... 

గూర్చిన కథలు. తెలుగుదేశంలోనే కాక కన్నడ దేశంలోను విరివిగా ద్రవ 

రంలో ఉన్నాయి. (గ్రొముదేవతగా చాలా చోట్ల స (ప్రజలందుకునే ఎల్లమ్మలు కాక 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం : 129 

ముఖ్యంగా బెల్లాం జిల్లా సపద త్తిలో వెలసిన ఎల్లమ్మను పేర్కోవలసి ఉంది, 

ఈమెకు “ఎఏజుకొళ్ళద ఎల్లమ్మ" అని పేరు. ఎల్లమ్మ కొండకు (ప్రతి ఏడాది 
HI5 లక్షల మంది యాత్రికులు వసారట. ఈ “ఏడులోయల ఎల్లమ్మ "కు 

జాతర నెలరోజులు జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో సుమారు 2 లక్షలమంది 

ఎల్లమ్మను దర్శిసారు. పానవ్వతి న పసంతానాలలో ఎల్లమ్మ కడ గొట్టు బిడ్డ అని 

'కొన్నిక్రథ్రల్లో చెప్పబడింది, దేవతల్లై వెలసిన అక్క-దేవతల కథలను ఆం(ధ 

దేశంలోని పలు (పాంతాలలో చూడవచ్చు, “(ద్రవిడియన్ గాడ్స్ ఇన్ మాడర్స్ 

హిందూయిజం” అనే.పు _స్తకంలో (1925) ఎల్ మోర్. అక్క దేవతల పురా 
ణాన్ని ఇచ్చాడు. బై ౦డ్హ వాని అక్కల కథ ఒకదానితో ఇది పోలుతున్న విష 

యాన్ని డా. నాయని కృష్ణకు మారి. గు ర్రించారు, “వీర అక్ర) గై చెల్లెండేడుగు 

రనియు వారిలో వారు పోట్లాడు కొని మరణించి రనియు, అంతట లోకము 
నందు, వ్యాధులు వ్యాపించెననియు, (పేజలు పూజలు చేసి వేడుకొనగా వారు. 

చేవతలై వెలసిరనియు నా కథ యొక్క సారాంశము. ఇది బై ండ్ల వాని 
యక్క_ల కథలోని యంశముతో సరిపోలు చున్నది” (1977: 218). 

సూర్య చం|ద్రాదులు, గ్రహాలు, నక్ష శ్రాలు, నదీనదాలు జానవదులలో 

ఆలోచనల్ని రేపి పురాణాల ఆవిర్భావానికి కారణమయ్యాయి. కొండల్లో, 
ఆడవుల్ల్' నివసించే ఆదిమజాతుల వారు సూర్యుణ్ని, చం|ద్రుణ్ని పురా 
ణాల్లో నాయకులుగా చేసి వర్ణించారు. సూర్యుడు చం(దుడు అన్నదమ్ము 
శని. చె శే మ్బ పురాణాలు, కొన్ని ఉన్నాయి. (గవాణాన్ని గురించి పురాణాలు. 

కొన్ని ఉన్నాయి. ఒక పాము ఆహారానికై వెళ్ళినపుడు కొందరు 'తుంటరి 
బాఐకులు దాని (గుడ్లను పగులగొట్టారని, వాళ్ళను పాము తరుముకొని. పోగా 
వాళ్లు సూర్యచంద్రుల వెనక దాక్కు న్నారని, అందువల్ల నే పాము నూర్యుణ్ని, 

చందుణ్నీ మింగుతుందని ఒక పురాణం చెప్తున్నది. ఇదే గేయరూపంలో 

కూడా ఉంది. 

_ఫ్రలనామాలను గురించిన కథలు 'ఐతిహ్యా బేగాని ప్పరాణాలు కాదనే 

వారున్నారు. కాని.“ఇలా జరిగింది” అనే నమ్మకం మాత్రమే కోక ఒక విధ 
మైన ఆలౌకిక వాతావరణం, దేవతా వ్యక్తుల [పాధాన్యం ఉంటే “స్తల పురా 
అం? అన్నది రూపు దాల్చవచ్చు. ఇది కూడా పురాణాలలో ఒక భాగమే, 
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వాటికి పరచే మేళ్వరుడు ము క్రి ప్రసాదించాడని ఈ 

డి. ఇలాంటి స్తల పురాణాలు ఆం ధ్రదేశ ౦లోని 'సామాన్య జాన 
పురాణం లు ల్లి 

పదాలను గూర్చి అనేకం ఉన్నాయి (ఆంధ్రభూమి వారపతికల్లో ఇలాంటివి 

| 480లో చాలా (పచురితాలయ్యాయిి. 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఫీమవరం తాలూకాలో ఉండి, అనే (గ్రామం 

ఉంది. దుండుడు అనే రాక్షసుడు ఆ (గామంలో ఉ౦డేవాడట. ౪ రాక్షసుడు 

శేరె న “దుండి” ఊరి "పేరుగా నిలిచి అదె తర్వాత ఉండి మరణించినా అతని 5 

అయిందట. (అళఘరి సువర్షజ్యోతి వి?! 1. 800). 
చ్ 

వరళురాముడు తండ్రి ఆజ్ఞ పరిపాలించడం కోనం మాతృహత్వ చేసి 
ఆదోషాన్ని నివారించుకోడానికి తపస్సు చేశాడు. తపస్సువల్ల ఆతని దోషం 

నివారణ ఆయిన చోటు * పహూత్యరోలి (హత్యరాలిన చోటు) అయిందని, 

ఆదే తర్వాత “ఆ తిరాలి _ఆయిందని. ఆంటారు. (ఎ. (శ్రీర ౦గాచారి-- 

11-9—80), 

ఆం|ధదేశంలో ఒకానొకప్పుడు గొప్ప సాహిత్య, సాంస్కృతిక 

షేేతమై ఉండిన పిఠాపురం పేరు వెనక ఒక పురాణం ఉంది: ““గయాసురు. 

డనే రాక్షస సంహారం తర్వాత ఈశ్వరుడు కుక్కు టేశ్వర స్వామిగా వెలిశాడు. 

దేవతలు అక్కడ ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించి ఒక ఉన్న పీఠమున అంబికా 

'దేవివి వళి తిష్టించి. “పీఠరాంబికి అని పూజలు చేశారు. అక్కడే ఒక పురాన్ని 

నిర్మించి. *క్సీద్రిక్రా ౦దిపుగం'” ఆని పేరు పెట్టారు. తరువాత * ఆ పేరు. “పీఠిక్రా 

పరము” గా మారింది. ఇప్పుడా. (గామాన్ని .' పిఠాపురంి'గా. పిలుస్తున్నారు? 

(దేవం పల్లి సూర్యనారాయణ! 1. 9-80). 

బెంగుజారును గురించి ఒక ఐతిహ్యం ఉం౦డి. రాజు వేటకు రావడం, - 
దారి తప్పి పోవడం, అడవిలో ఆతిధ్యం పొందడం. మొదలై. న మూలాంశాలు 
కలిగి ఉండే ఇలాంటి ఐతిహ్యాలు (పపంచంలో పెక్కు. చోట కనీపిసాయి, | కళ క. 
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(ప్రతాపరు.దుసకి సంబంధించిన ఒక ఐతిహ్యం పురాణంగా. మారిన 

సందర్భం ఈ డ్రీందిది : | 

శత్రన్ర సామ్రాజ్యాన్ని చుట బెడుతూ కాకతీయ '_పతాపరుదుడు 

ఓ చోటికి వచ్చాడు. అక్కడ కొన్ని ఇళ్లు కనిపించాయి. చీకటి పడడంతో 

ఆయన పరివార సమేతంగా ఆ రాత్రికి అక్కడే బసచెయ్యాల్సి వచ్చింది, 

వాళ్ళకి ఆ ఇళ్ళలో ఒకగుడి కనిపించింది. ఆ గుడిలో దేముడి విగ్రహం 
మాతం లేదు. అందరూ ఆ రాతికి అక్కడే పడుకున్నారు. అర్హరా (త్రో పూట 

వాళ్ళలో ఒకడికి మెళకువ వచ్చింది. అప్పుడు కనిపించిన భయంకర స్త్రీ 

ఆకారాన్ని చూసి గట్టిగా కేకేశాడు, ఆ కేకతో చాలామంది మేల్కొన్నారు. 

ఇంతలో అక్కడున్న వారిలో ఒకామెకి ఒక స్రీ దేవత పూనింది. అందరూ 
భయ (భ్రాంతులయ్యారు. ఒకామె, ధైర్యం చేసి అమ్మా. తల్లీ .. ..మీరెవరో 

గానీ శాంతించండి తల్లి .... ఏదివ్యరూవం లేని ఈగుడిలో ఒక దేవిగా కావే 
ఆమ్మా” అన్నది. 

వెంటనే అక్క. డున్న వాళ్ళంతా. చేతులు జోడించి “క్రావేఅమ్మా....” 

అన్నారు. ల! 

అప్పుడా స్రీ నావరించి యున్న దేవత నీడ రూపంలో ఆమెను వీడి, 
గుడిలో శిలగా నిలిచి పోయింది. అప్పటి. వరకూ ఏపేరూ లేని ఆ పేటకు 

(పతాపరు[దుడు “కానే అమ్మ పేటి అని నామకరణం' చేశాడు. 

 ఆనోట ఆనోట నాని ఆ పేరు చివరకు “'కావేరమ్మ పేటిగా మారి 
పోయింది. ఈ [_గామం. మజూబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని జడ్చర్హ తాలూకాలో 

వున్నది (జె. చెన్నయ్య --ఆం ధ్రభూమి సచిత్ర: వారప శతక 21_8-— 80). 

రామాయణ భారతాలకు సంబంధించిన పురాణాలు లేక ఐతిహ్యాలు 

అనేకం కనిపిస్తాయి. 'వీటిని ఐతిహ్యాలనీ చెప్పవచ్చు. ఎందుకం పే పురాణాల. 

లోని మానవాతీత వాతావరణం వీటిలో అంతగా కనిపించదు. 

అధ్యయనం 

గద్యపురాణాలను ' గురించిన అధ్యయనం _ తెలుగుతో ఆసలు జరగ 
లేదనే చెప్పాలి, ఇతర దేశాలలో విదా(౦సుల దృష్టిని ఇవి అమితంగా 
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ఆకర్షించాయి. జానపద విద్వాంసులు మాత మేకాక. మానవ శాస్త్రజ్ఞులు కూడా 

పురాణాలను ఎన్నో విధాలుగా అధ్యయనం చేసి సంస్కృతిని గూర్చిన పరి 
శీలనకు వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు, పురాణాలను విశ్లేషించడం 
ద్వారా ఆయా సంస్కృతులకు చెందిన (పజల మనో విశ్లేషణ, సామాజిక 

వ్యవస్థ విశ్లెషణ సాధ్యమవుతుంది. 

1884లో ఆండూ ల్యాంగ్ “కస్టమ్ అండ్ మిథ్ి* అనే వ్యాస 

సంకలనాన్ని (పచురించిన నాటినుంచే 'ప్రరాణాలమీద విద్వాంసుల దృషి 

పడింది మెల్విల్ హెర్ స్కోవిట్స్స్, లీన్హార్డ్ , ఇకాసీరెర్, మెకంజి, ఎలి 

 యడ్ మొదలె నవారు గొప్ప రచనల్ని ప్రకటించారు. హెండ్రిక్స్ (౧౧౦6౭. 
. A.Hendricks) సంకలనం చేసిన “పురాణకోళం” -(A Dictionary of 

Mythologies, granada Publishing limited,’ 1988 DI పపంచంలోని 

ప్రరాణ నామ చూడామణిగా పేర్కొనవచ్చు. శైలుగులోను, కన్నడంలోను 

శిష్ట పురాణాలకు సంబంధించిన కోశాలు ఉన్నాయిగాని జానపద పురోణాలకు 

సంబంధించిన .పు సకాలులేవు. మరండా. సంకలనమైన “మైథాలజి* 
_ (Mythology, penguin Education, Reprinted, 1978) మృశారకాల. 

అధ్యయనాన్ని గూర్చి అత్యాధునికమూ, శాస్త్రీయమూ అయిన పద్దతుళ్న పరి 
చయం చేసే నె ఆత్యుత్త త్తమ (గంథం. నిర్మాణాత్మ క విశ్లేషణనుంచి., క ౦పూటర్ 

విశ్లేషణవరకు గల అత్యాధునిక అధ్యయన రీతుల్ని ఈ పు సకం వివరిస్తుంది, 
అసలు ఈ పుస్తకాలలోని సద్ధతుల్ని మనం అర్థం. చేసుకోవాలన్నా ఇంకా 

కొంత కాలం పడుతుందం కే అతిశయో క్రికాదు.. 

చి రాధకారతక మాననశాస్తానికి ఎనలేని. సేవచేసిన లెవి స్ట్రాస్, 
పురాణాల అధ్యయనంలో కొత ( కోవలు చూపాడు. (పపంచంలోని అత్యు 

త్తమ సాంఘిక మానవళాస్త్ర వే తలలో ఒకరై న లెవిస్ట్రాస్ (Claude Levi- 

Strauss) నిర్మాణాత్మక విశ్లేషణకు పితామహుని వంటివాడు. అస్టివాల్' పురా. 
కొన్ని, తెవిస్త్రాస్ విశ్లేషించి చూపిన విదానం (చూ, The structural study 

of Myth and Totemism, Ed. Edmund Leach, Tavistock 
publications. 1967) (పశంసార్హంగా ఉంది, అస్టివాల్ (Asdiwal) 

పురాణం మనకంత ముఖ్యంకాకున్నా Am + దాన్ని విశేషించి చూపినతిరు చాలా 

ముఖ్యమైంది. ఒక పురాణాన్ని అధ్యయనం చెయ్యూలం చే దానికుండే పెక్కు... 
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పాఠాంతరాలను సేకరించాలి. పతి పురాణాన్నీ నాలుగు స్థాయీలలో విశేషించ 

వలసి ఉంటుందని లెవిస్ట్రాస్ సూచించాడు. 

అవి: 1, భౌగోళిక అధ్యయనం 2. ఆర్థిక అధ్యయనం .$- సాంఘిక 
ఆధ్యయనం 4. దేవతా సంబంధమైన ఆధ్యయనం. భౌగోళికంగా పురాణాల 
లోని పేర్లు, ఎల్లలు, (ప్రదేశాలు పరిచితమైనవే ఉంటాయని లెవిన్టాస్ చెపాడు. 

ఆర్థీకసం బంధమైన అధ్యయనం ద్యారా పురాణాల్లో కూడా సంఘంలోని ఆర్థిక 

స్థితిగతులు, వృత్తి, సాంఘిక సంబంధాలు (ఆర్థిక సంబంధమైనవి) 

వరకు నిజమైనవే ఉంటాయని తేలింది. సాంఘిక సంస్థలైన వివాహాం, 

బాంధవ్యం, కుబుంబం మొదలై న వాటిలో సగం నిజం, సగం కల్పితాలై 

.ఉర్ణిటాయి దేవతా సంబంధమైన వన్నీ కల్పితాలే. ఈ విధంగా నాలుగు 

విధాల అధ్యయనం చేస్తే వురాణు 0 నిర్మాణం గురించ స్పష్టమైన అవగాహాన ' 

కల్గుతుంది. పురాణాలు "శేవలంఅసత్య కల్పనలనే. భాపన తప్పు. అవి అప 

యోజకాలై న కల్పనలు కావచ్చు కాని అసత్య కల్పనలు కావు. ఎందుకం జ 

మానవ చరిత్రలోని అనేక స్థాయిలలో మనిషి మనఃస్థితిని సూచ్యాత్మకంగా 

పురాణాలు చూపుతాయి. వాటిని విశేషించ గలిగితే మనిషి మనస్సనే ఆకాశంలో 

మినుకు మినుకు మనే ఆలోచనల నక్షత్రాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ కాంతి 

లోనే సంస్కృతి పాఠాలను చదువు కోవ చ్చు, 

ఐతిహ్యాలు ' 

పురాణాలకూ, ఐతిహ్యాలకు ఉండే భేదాన్ని గుర్తించడం కష్టసాధ్య 

మని వెనకటి పుటల్లోనే సూచించడమైంది. పురాణాలను గురించి అయినా 

మనం కొంత వరకు వింటుంటాం: గాని, ఐతిహ్యాలను గురించిన అవగా 

హన మనకు లేదనే చెప్పవచ్చు. “డిక్షనర ఆఫ్ ఫోకొలోర్”లో ఐతిహ్యం 
అన్నది నిర్దిష్ట వ్యకులకు, స్థలాలకు, వస్తువులకు సంబంధించినదని చెప్ప 

బడింది. జరిగాయని మనం నమ్మేవాటిని ఐతిహ్యలనవచ్చు. ఇతిహోసానికి 
(=చరి[త్ర, historical fact) ఐతిహ్యోనికీ (legend ) ఉండే భేదాన్ని 

గుర్తించాల్సి ఉంది. ఇతిహాసం లేక చరిత కొన్ని సాత్యాధారాలతో కూడి * 
ఉంటుండి. శాసనాలు, సాహిత్యం, నాణ్యాలు మొదలై న వాటి సహాయంతో 
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చరిత్రను పునర్నిర్మించవచ్చు. కాని ఐతిహ్యానికి పరోక్షమైన ఆధారాలు ఏవైనా 
ఉండవచ్చుగాని, (పళ్యకొధారాలుండవు. మౌఖికమైన (పసారం ద్వారా ఒక 

తరం .నుంచి మరొక తరానికి సం కమిసాయి కాబట్టి ఐతిహ్యాలు సత్యమైన 

వని చెప్పడానికి వీలుకాదు. వ్యక్తిని గురించిగాని, స్థలాన్ని గురించి గాని, 

ఎదైనా సంఘటవనుగాని సా(పదాయికంగా వివరించేది ఐతిహ్యం. పురా 

ణంలో దేవతా సంబంధమైన పాత్రలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి. కౌని ఐతి 

హ్యాలలో వాటి పౌత్ర ముఖ్యం కాదు. పురాణాలు జనసమూహం వాటి మీద 

ఉంచిన నమ్మకమే (ప్రదానంగా జీవిస్తాయి. ఐితిహో కలు జరిగాయనే నమ్మ 

కాన్ని జనంలో కలిగించ వలసి ఉంటుంది. పురాణం మత సంబంధమైందిగా 

దేవతా సంబంధమై దిగా ఉండడం వల్ల అది జనం మీద ఒక విధంగా బధ 

కారాన్ని .౯ చెలాయిస్తుంది. 

జన పదాలలో ఒకొ; గ్రా డ్రా రాయికీ రప్పకీ, కాలవకూ, కొలనుకూ, 

చెలవుకూ కథవు౦వి, ఐతిహ్యం ఉంది. కొండలకు, ' బండలకు, వీరులకు, 

నారీమణులకు సంబంధించిన ఐతిహా్యాలున్నాయి; కరీంనగర్ జిల్లాలో దూ నారం 

అనే (గామముంది. రామ గిరిగుట్టల చివర ఈనాటికీ రాముని పాదము దలున్నా 

_యట ; అక్కడ ఉండే (గ్రామమే ఈ కూనారం. రాముడు అరణ్యవాసం చేసే 
' టప్పుడు రామగిరి గుట్టల కొన వరకు వచ్చి తన పాదాలను మోపాడు, “కొన 
రాము* అన్నదే కూనారం అయింది ! ఇదే 'విధమైన కధ వతి ఊరిలో విని 

సిస్తుంది. పాండవులు పాదాలు మోపిన (పదేజ్తలు, ఫీముడు వంట చేసిన 

ఇళ్ళు, (ద్రౌపది స్నానం చేసిన ఘట్టాలు కూడా (పతి పల్లెలో దర్శనమిసాయి. 

ఇలాంటి గద్యకథనాలన్నీ ఐతిహ్మాలే, 

మితీహ్యం అన్నపదాన్ని కథల కంటె చిన్నదానికి, గద్యరూవంలో 

ఉండే పరిమిత పాఠాంతరాల కథనానికి వాడుతున్నాం. నిర్షిష్ట స్టలం, వ్యక్తి 

లేక సంఘటనను గురించిన. మౌఖిక, సాంప్రదాయక వివరణమే జూనపద. 

ఐతిహ్యమని. నిర్వచించవచ్చు, . . 
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సామాన్య జానపద బాలకుడు డ్ త్తచేతులతో పులితో పోరాడి. గెల్చిన 

వృతాంతం, శత్రువుల్ల నుంచి తప్పించుకొని వీరుడు కొండపైనుంచి దూకడం: 

మహిమాన్విత వ్యక్ఫుల పాదాలగుర్తులు శిలల మీద కన్చించడ౦--ఇలాం టి వన్నీ 

ఉత్కంఠను కలిగిసాయి. వీటిల్లో అత్యల్పమైన చరి(త్రాంశం ఉండవచ్చేమో 

కాని ఐతిహా్యాలు ఎప్పటికి చరిత కాలేవు. 

ఐతిహ్యూలు ఏ' విధంగా ఉత్పత్తి చెందుతాయన్నది ఊహల ఉయ్యా 

లలో ఊగే దే కాని, స్థిరంగా పరిశోధనకు దొరికే విషయం కాదు. మానవుని 

విచిత్ర కల్పనా శక్త ఆధారంగా ఉత్స త్తి అయ్యేవి కొన్ని. కొందరు వ్యక్తుల 

మీద, స్థలాల మీద జనులకు (పత్యేక భక్త గౌరవాలు ౦టాయి. అట్టి వ్యక్తు 

లక్కు స్థలాలకు ఐతిహ్యాలలో (ప్రధాన పాత లభిస్తుంది. కలలుకూడా ఐతిహ్యాల 

ఉత్పత్తి కి కారణం కావచ్చు. విన్నవీ కన్నవీ మానవుని కలలో అద్భుతంగా పెరిగి 

పెద్దవై ఏన్నో నమ్మకాలకు దారి చూపుతాయి. ఈ విధమైన అభూత కల్పనలే 

ఐతిహ్యాల రూపకల్పనకు కారణ భూతాలవుతాయి, విక్రమార్కుని సింహో 

సనం; మహోపురుముల నమాధులు, ఖడ్గాలు, స్మారక శిలల వంటివి, జానపదుల 

హృదయాల్లో బలంగా నాటుకొని, చిలువలు పలవలుగా "పెరిగి వందలాది 

'ఐతిహాల పుట్టుకకు ' కారణమవుతాయి. 

ఊళ్ల పేర్లకు సంబంధించిన ఐళిహ్యాలకు లెక్కలేదు. :వీటిని గురిం 
చిన పరిశోధన జరిపితే సంస్కృృతికిసంబంధిం చిన అసంఖ్యాక విషయాలు 

“ 

ఐతిహ్యాలలో ముఖ్యంగా స్థానిక " ఐతిహ్మాలు (local legends) 

సంచారి ఐతిహ్యాలు (Migratory legends) అనే రెండు రకాలున్నాయి. 

రహస్య నిధులకు సంబంధించినవి, ఊళ) పేరకు సగం గిగ గిన మాగా 
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ంబందించినవి, మహిమకల రాళ్ళకు, కొండలకు సంబందించినవి 

స్తానిక ఐతిహ్యాలు. ఇవి తమ ఎల్లలను దాటి బయటికి వెళ్ళవు. సామాన్యంగా. 

ఒక ఉఊల్లోనో, ఒకనపా పాంతంలోనో పుట్టి, పెరిగి, అక్కడే నశించి పోతాయి. 

సంచారి ఐకిహ్యాల ఒక (ప్రదేశంనుంచి మరో ప్రదేశానికి, ఒక్కాక్కసారి 

' మరోదేశానికి కూడా (ప్రయాణం చేసాయి. ఇవి చిన్నవి. కొన్నీ పాఠాంతరాలు 

మాత్రం కలవి. ఒక చారి(త్రోక నంఘటనో, " కాల్పనిక సంఘటనో మూలమై 

దాని చుటూ కథనం అల్లిఐబడుతుంది. ఇవి నిర్జిష్టస్టలంలో, నిర్దిష్ట కాలంలో 

పుట్టి ఇత తం 5 ప్రదేశాల వెళాయంటారు. చెరువు నిండడం కొసం, చరుపు 

తె గతే నిలపడం క్ కోటగోడ భద్రత కోసం స్త్రీలు ఆత్మబలి చేసు 

డం (ప్రపంచంలోని వివిధ (పదేశాల ఐతిహాలలో కనిపిస్తుంది. ఎక్కడో 

ఒకచోట ఇలాంటిది జరిగి వుండవచ్చు. అది. ఆనేక రూపాలతో వివిద పదేశా 

వాం ౦ చేస్తుంది. కలలో కనిపించిన నిధిని ఉపయోగించి రాజ్యాలను 

నిర్మించిన రాజుల వృత్తాంతాలు, మోసం చేసిన భార్యను గురించిన, ఐతి 

లా Es G Ee వే 

హ్యోలు సంచారి ఐతిహ్యలలో ఉన్నాయి. 

కెందరు ఐతిహ్యాలలో . నాలుగు రకాలను గుర్తించారు (Richard 

M. Dorson 1972: 76) 1. వివరణాత్మక ఐతిహ్యాలు (5101031081. 

legends) 1. చారిత్రక ఐతిహ్యాలు, (Historical legends) ఏ, అలౌకిక 

శక్తులకు _ సంబంధించినవి (SU౪PperuUainral ) +. మతసంబంధ మైనవి, 

{Rei gious} — 

కన్నడ ఐతిహ్యాలను గురించి చక్కని పృ స్తకాన్ని (పచుఠించిన 

జీ* వి. డి, (1878) § సొనిక ఐతిహ్యాలు, సంచారి _ఐతిహ్యాలు (కన్నడంలో 

డిన పేర్లు స్టకీయ ఐతిహ్యగళు, సంచారి ఐతిహ్యగణ) అన్న రెండు 
పధానవిభాగాల క్రిందనే మరికొన్ని ఐతిహ్యు. రూపాలను ఇచ్చారు, తెలుగులో 

ఐకిహ్యాల సేకరణకు, పరిశీలనకు సహాయకంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో 
శ్రీ బ్, వి. డి, ఇచ్చిన ఐతిహ్యాల విభాగాల ల నండి ప్త వివరణ ఈ (కింద. 

ఇవ్వడమైనది. . 

ey 
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సాని పై ఐతిహ్యాలు : 
శా 9. 

_ " ఇవి ప్రాచీన సంస్కృతి, సంప్రదాయం, నమ్మకం, కర్మాచరణమొద 
లై న వాటి నేపథ్యంతో స్థానికంగా వెలువడుతాయి. భూత పేత పిశాచాలు, 

మానవాతీత శకులు మొదలై న వాటిలో ఉండే నమ్మకం వీటిలో ప్రాధాన్యం 
వహిస్తుంది. ఒక కొలనో, చెరువో. లోతుగా వుంసే దాని లోతులు చూడ 

- డానికి వెళ్ళిన మనిషి మరణించే విషాద . కథలు భారత దేశంలో, ఐరోపాలో 

కనిపిసాయి. స్థానిక ఐతిహ్యాలలో ఇంకా: కొన్ని (పభేదాలున్నాయి.. 

._ నరబలికి సంబంధిం చెనవి : 

ఐరోపాలో భవ్యభవనాల పునాదులలో కొన్నిచోట్ల అస్థిపంజరాలు కని 

 పించాయి. జర్మనీలో కూడా కట్టడాల భ(దతకోనం బలి ఇచ్చే విధానం ఉండేది. 

ఇవి భారతదేశంలో ఇటీవల ఐతిహ్యాలుగా 'వచ్చాయి. దీనికి కారణం బ్రిటిషు 
వారి రాక: తర్వాత వారి నమ్మకాలు మనకు నక్రమించడమే.. 

వీరుల్ని ఎల్లల్లో పూడ్చి పెమే కథలు: 

ఐరోపా, ఐగ్లెండ్, స్మాండినేవియాలలో వీరులు చనిపోతే ఆదేశం 

ఎల్లల్లో వారిని పూడ్చిపె్ర డే దేశాన్ని రకషీసారనే నమ్మకముంది. చనిపోయిన 

"వారిని పొలాల్లో తోటల్లో పూడ్చే  పద్ధతికూడా ఈ నమ్మకం వల్లనే వచ్చి 

ఇ ఉంటుండి. 

కొన్ని చారి. తక సంషుటన లాధారంగా ఐతిహ్మ్యాలు రూపొందుతాయి. 

ఖడ్గ తిక్కనకు సంబంధించిన ఐతిహ్యాలు ఇలాంటివే. స్త్రీలు పురుషుల్నియుద్దా 

నికి పురికొల్పడం, యుద్దంలో పాల్గొనడం ఈ ఐతిహ్యాలలో కనిపిసాయి, 

శ 

కుటుంబ సంబంధాలు : 

పిల్లల్ని అనాథలుగా చేసి చనిపోయిన తల్లులు మమతల్ని చంపుకోలేక 

భూత రూపంలో తిరిగి వచ్చి | పిర్గిల లాలన పాలన  చూచుకొనే పృక్తాంతాలు 
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కొన్ని ఉన్నాయి, దెయ్యాలు కుక్క, పంది, పిల్లి మొదలై న రూపాలలో 
వచ్చి భయ పెడ్తాయని చెప్పే ఐతిహ్యాలు నమ్మకం ఆధారంగా ఏర్పడ్డవి. 

(1ఛభమవల్ల పట్టిన ఐకిహ్యాబ 

మనిషి తాను చూచిన (వకృతి' వె వై పరీత్యాన్ని ఏదో అని మించడం 

వల్లి కొన్ని. కల్చనలు ఉద్భవిసాయి.. కొరివి దయ్యాలు. మొదలై న వన్నీ ఇటు 

వంటి (భమలే. ఆఫ్రికాలో ఒక నదీ తీరంలో ర్యాతిపూట నురగలు తెల్లగా 
దర్శన మివ్వగా, చనిపోయిన ఒకతల్లి బట్టలా రేసినట్లుందని ఒక ఐతిహ్యంగా 

రూపు దాల్చింది, 

శబ్దసం బంధ వతిహ్యాలు వ 

విచిత్ర ధ్వని. ఏదై నా వినబడితే దానినొక ఐతిహ్యంగా కల్పించడం 

కూడా కొన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంది. అమావాస్యకు . పున్నమికి లంశెబిందెల 

శబ్లాలు వినబడశాయనే నమ్మకంతో కాన్ని ఐతిహ్యాలు రూపు దాల్చాయి. 

రహ స్య నిధికి సంబంధించినవి : 

ల9.కెనిందెల శబ్దానికి సంబంధించినవి కొన్నయితే, అలాంటిరహన్య 

నిధులే ఎక) గాడెక్కటడో ఉన్నాయని, వాటికి సర్పాలు కావలిగా ఉన్నాయని. 

కొందరు చెప్తారు. | 

నంళకీ ర్రనలు: 

ఏదై నా కుటుంబానికి సంబందించిన విరుదులు, ఆ వంశంలోని వారి 

ఆత్మబలి మొదలై న వాటికి సంబంధించిన మహిమాన్విత గాథలివి. 
భు! 

జానపద నిరు కి: 

న (ఊళ్ళ పేర్లు స్థలనామాలకు సంబంధించిన నిష్పత్తి ఈ రకపు ఐతి 

హ్యాలలో కనిపిస్తుంది. కొన్ని. ఊళ్ళకు ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందో. 
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తెలియదు, కొని జానపదులు ఏదో ఒక కథ కడారు. ఆ కథ నిజమోకాదో 

నిర్ణయించడానికి సరైన ఆధారాలుండవు. ఒకొ-క్క- సారి జానపద నిరు క్తి 

సరె నదే కావచ్చు. కాని మధ్యమధ్య నితిహ్యాత్మక విషయాలు ఎన్నో చేరి 

పోయి ఉంటాయి, 

సంచారి ఐతిహ్యాలు థ్ 

ఒక నిర్దిష్ట స్థలంలో పుట్టి, పెరిగి ఏదై నా నమ్మకానికో, కర్యాచర 

ణకో, మతానికో సంబంధాన్ని కల్పించుకొని ఇతర (పదేశాలకు కొన్ని ఐతి 

హ్యాలు సంచారం చేస్తాయి. (ప్రసారదృష్టితో చూసినప్పుడు ఇవి చాలా (ప్రముఖ 

మైనవి. అద్భుత కథలకంఅఇ చిన్నవిగా, కుతూహలకరంగా ఉండడంవల్ల 

త్వరగా ఈ సంచారి ఐతిహ్యాలు (పయాణం చెయ్యగలుగుతాయి, ఒకచోట 

ఉన్నప్పుడు ఈ ఐతిహ్యాలు ఆయా (పదేశాల సాంప్రదాయిక పద్ధతుల్ని బాగా 

ఒంట బట్టించుకుంటాయి ; మదో (ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి పద్ధతుల్ని 

అనుసరిస్తాయి, - 

వీరుల భూమికి సంబంధించినవి : 

మనకందరికీ పరిచితమైన ఒక ఐతిహ్యం విజయనగర సంస్థాపనను 
గురించింది. హరిహరరాయలు బుక్కరాయలు వేటకుపోగా కుందేలు కుక్కను 

"తరుముతూ ఉండడం చూచి అదే మంచి చోటని విజయ నగరాన్ని న్ధి స్థాపించా 

రని ఐతిహ్యం, ఇదే కథను పిరియా పట్టణమనే చోటును గురించి కర్నాట 

కంలో చెపారు. పిరియా పట్టణావికి సంబంధించిన పూర్వికులు మంచి స్థలాన్ని 

వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఒకచోట కుక్కను కుందేలు పెకి ఉసికొల్పగా కొంత 

సేపటికి ఆ కుందేలే, కుక్క_ను తరిమి కొట్టిందట. బెంగుళూరు నిర్మించిన 

తెలుగు (పభువు "30 "పే గొడను గూర్చికూడ ఇదే విధమైన. ఐతిహా్యాన్ని 

చెప్తారు. 
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ఆత్మబలికి సంబందించినవి 

ఇవి స్థానిక ఐతిహో్యలలాగా కనిపించినా అంతర్గతంగా సంచారి లక్ష 

తాన్నే కలిగిఉంటాయి. ముసలమ్మ మరణం కథ ఇట్లాంటిదే, _ఊరికోనం. 

తమనుశామే అర్చించుకున్న త్యాగమూరుల గాథ లెన్నో (పచారంలోఉన్నాయి. 

ఇవి ఆంధ్రదేశంలో మాత్రమే కాక్ర కర్నాటకాది ఇతర ప్రదేశాల లోను పడా 

రంలో ఉ న్నాయి, పా(తలు వేరై నా మూలాంశం మాతం ఒకటే ఉంసుంది. 

కీలవంతుల-శీలవతుల. కథలు . 

శీలవంతులై కూడా ఎల్లదాటి వెళ్ళవలసిందనే. ఆజ్ఞకు లోనై నవారిని 

గురించి, శీల సంరక్షణ కోసం (సాణత్యాగం చేసు సుకున్న వారిని గురించి 

ఎన్నో ఐతిహ్యాలు _పతిదెశంలోనూ ఉన్నాయి. 

పౌరాణికాంళాలుం డేవి: 

.భ ర్తి క్రి (పధానమెన ఐతిహ్యాలు కొన్ని ఉన్నాయి. పద్యా వతి వెంక . 
"పేశ్వర కల్యాణాన్ని గూర్చిన కథలో వచ్చే గోవు వృతాంతం వంటిపి కన్నడ 
దేశంలో కూడా లభిసాయి. మండ్య జిల్లాలోని గు తలు అనే ఊరిలో ఒక 
ఆవు గోపాలకుని, కన్ను తప్పించి వెళ్తందేది. దాన్ని పరీక్షించాలని వెన్నంటి 
వెళ్ళాడతను. ఒక పుట్టలో పొల్లు పిండుతూ ఉండగా గోపాలకుడు కోవంతో 
పకువును బాదాడు, అది వెళ్ళి పుట్టలో ఉండిన లింగానికి తగిలింది. దానిలోని 
ఒక భాగం వెళ్ళి మరొక దల్లోపడింది, రెండుచోట్లా దేవాలయాలు వెలశాయి. 

ఇనపిియమైన నమ్మకాల ఆధారంగా పుట్టినవి 2 

. పల్లెటూళ్ళనే కాక, పట్టణాలలో కూడా కొన్ని మాఢనమ్మకాలుంటాయి. 
అప్పుడప్పుడు ఈ నమ్మకాలు కొన్ని ఊళ్ళలో విజృంభిస్తుంటాయి. ఎవలో 
సన్యాసి వచ్చి తలుప్పళట్టి పిలుసాడని, బదులు చెప్పినవారు వెంటనే చనిపోతా 
రని ఒక నమ్మకం. అప్పుడప్పుడు. గాలివానలాగా వీస్తుంటుంది. దానికొక 
విరుగుడు కూడా చెప్తారు. ఇంటితలుప్పు మీద మూడునామాలు గీచి ఉంచితే. 
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వచ్చిన వాడు వెళ్ళి పోతాడట : అదీకాకుంపే “రేపురా” అని వ్రాసినా సరే. 
ఈ విధమైన నమ్మకాలు తెలుగుదేశం లోనే కాక కర్నాటక,, తమిళనాడు మొద 

లైన చోట్ల కూడా ఉన్నాయి. . 

దైన వివరించిన ఐతిహ్యాల వంటివి తెలుగునాట స్థానికింగా పుట్టి 
పెరిగేవి. క కొన్ని. తెలుగుదేశం నుంచి ఇతర (పదేశాలకు. కూడా యయాణం 

చేసిన సంచారి ఐతిహా్యాలు కొన్ని. 

ఒక్కక్క ఊ క్లో వందలాది ఐతిహ్హోకాలు పుడ్తుంటాయి గిడ్డుంటాయి. 

కొన్ని ఐతిహ్యాలు సాంప్రదాయకంగా ఆనోట ఆ నోట నలిగి అలాగే పాతబడి 

ఉంటాయి. ఏ విధంగా పుట్టినా ఐతిహ్యం నమ్మకం పుట్టిం చేదిగా ఉంటుంది. 

ఉదాహరణకు నెల్లూరులో పిలిలనుంచిపెద్దల వరకు చెప్పుకునే ఐతిహ్యం ఏమి 
టంటే ఆక్క_డ' ఏనుగులు బతకవని. సర్క_ సులు నెల్లూరిక్షి ఎందుకురాపు 

(వస్తూనే ఉంటాయనుకోండి) ఆని చిన్నాపిల్లలు. చర్చించుకొని, “ఏనుగులు. 

వస్తే అవి చనిపోతాయని, వాటి కలలో సింహాలు కనిపించి. జెదరిపోతాయని 

' చెప్పుకుంటారు. అందుకే నెల్లూరికి మరోపేరు 'విక్తమ సింహపురి” అట! 
కవేళ స%్కాస్ కంపెనీ వారు ఏనుగులను తీసుకొని వస్తే ఊరికి దూరంగా 

దర్గామిట్ట (నెల్లూరు పట్టణ ౦లో ఒకభాగం)లో విడిది చేస్తారట : ఇస్తే నెల్లి 

చెట్టును గురించిన ఐతిహ్యం ఉంది. నెల్లి చెట్టునుంచే నెల్లూరు 'పేరువచ్చిం 

దని ఆది వివరిస్తుంది. ఇలాంటి వివరణలు, కథలు, గాథలు, ఐతి హా్య్యలు (పతి 

ఊరిలో ను వినిపిస్తాయి. 

గుట్టలు, కొండల్యు బండలు ఎన్నో ఐ3ప శ్యాలకువస్తువులుగా ఉంటాయి. 

జానపద కథలకు ఇలాంటి నిర్దిష్టమైన _పదేశం కథాస్థలంగా ఉండదు. 

రాముడు, సీత సంచరించిన (దేశాలుగా ఆంధ దేశంలో ఎన్నో స్ట సలాలను' 

చెప్పుకుంటారు. అ భారత పా; శలై న పంచపాండవులు, (దొపచి మావూరికి 

వచ్చారంటే, మావూరికి వచ్చారని చెప్పుకుంటారు. కుంతి భీముణ్ని ఎత్తు 

కొని వెళ్తుంటే పొరపాటున ఖీముడు[కింద పడగా లోయ లేర్పడ్డ వృతాంతాలు 
కనీసం బండయినా 'చితికి గుంటయిన ఐతిహ్యూలు ఎన్నో చోట్ల వినిపిస్తాయి. 
సారంగధరుడు ఎక్కడివాడో ఏమోగాని నవనాథ చరిత్రలోని చౌరంగి సారంగ 
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థరుడై, రాజరాజనరేం(దుడి కొడుకై సొరంగధర చరిత ఆం(ధదేశండే 

అనే బలమైన నమ్మకం కలిగేట్లు చేశారు కవులు, కన్నడిగులు మరో అడుగు 

ముందుకు వెళ్ళారు. చన్నపట్టణ తాలూకా, హబ్బూరు అనే (గా మముంది. 

ఆక్కడ స్నారంగధరుని గుట్ట అన్నది ఉంది. అక్కడ కొన్ని ఎ(ర్రిమర కలు 

చూపించి జనులు సారంగధరుని కథ చెప్తారు. సారంగధరుడి పిన్నమ్మ 

అక్క డే అతని కాళ్ళుచేతులు -నరికించిందని అందుకే అక్కడ రక్తపు మర 

కలు' ఏర్పడాయని ఆంటారు. 
cs 

పల్లెల్లో ఎక్కడ పెద్ద రాతిగుండు కనిపించినా అది భీముడు తెచ్చి 

అక్కడ ఉంచాడంటారు.. ఎక్కడ పాదాల గుర్తు వంటివి కనిపిసే అవి 

ఫీముని ఫాదాలనో, రాముని పాదాలనో, బుద్దుని 'పాదాలనో చెపారు. బండల 

లోనే చిన్నచిన్న ఇళ్ళ వంటివి కనిపిస్తే అరణ్యవా నంలో పాండవులు ఇక్కడ 
ఒకరోజు ఉన్నారంటారు. 

 స్టలనామాలను గురించిన ఐతిహ్యాలు ఆంధ్రదేశంలో కోకొల్లలుగా 
ఉన్నాయి. వీటిలో. కొన్ని పౌరాణిక అంశ ఉండేవి, మరికొన్ని నమ్మకానికి డ 

సంబంధించినవి, కొన్ని ఏదో ఒక సంఘటనను ఆధారంగా చేసుకుని ఉద్భ 

వించినవి, కొన్ని చారితక సంఘటనలు నేపథ్యంగా కలవి. ఈ క్రింద 

అలాంటివి కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని (పచురంచి ఐతిహ్యాల శాఖకు _ప్రాచు 

రం కలిగించినే వారు ఆం(ధభూమి సచి(త్రవార షత్రిక వారు. (పతి పత్రి 

కలో ఈ విధమైన జానపద విజ్ఞాన విషయాలను (వీచురి సే మన సంపద్భరిత 

సంస్కృతి లోని వై విధ్యం కలుస్తంది. 

విరాటరాజు గోవులను కౌరవులు తోలుకు పోతుండగా అజ్ఞాతవానంలో 

ఉండిన అర్జునుడు వారితో పోరాడి ఆలమందను తేజిక్కి తచుకున్నాడు. అందు 
వల్లనే అక్కడ 'ఆలమంది అనే (గ్రామం ఏర్పడి తర్వాత విజయనగరం జిల్లా . 

లోని ఆలమండగా మారింది. (నందగిరి ర రామారావు, 27-11-80). 
న్న 
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"కృష్ణాజిల్లా, గన్నవరం తాలూకాలో కాకులపాడనే' (గామం వుంది. 

ఆవూరి మీదుగా ప్రయాణం చేసేవారు అక్కడి చెరువు గట్టుమీదున్న చెట్టు 
కింద విశ్రాంతి తీసుకునే వారట : ఆ చెట్టుమీద ఎప్పడూ ఒక కాకుల గుంపు 

'ఉ౦డేది, వి(శాంతి తీసుకునే వాళ్ళ “చ్చీ నీ, కాకులు పాడుగాను" అనేవారట ] 

అందుకే “కాకుల పాడు". అనే పేరువచ్చింది (కొత్తూరు జయ శ్రీ ,27- 11-80). 

కర్నూలు జిల్లా నందికొట్టూరు తాలూకాలోని ముచ్చుమ(రి పేరును 

గురించి ఆక్క_డి వారు ఐతిహ్యం చెపారు, పూర్వం ముచ్చుకో తులు మరి 

చెటు మీవ సంసారాలు చెస్తుండేవట | "అందుకే ఈ పేరు వచ్చింది (తైల్లపల్లి 
చు 

సోమయాజులు 20-11- 80) 

పూర్ణం తెలంగాణాలోని చేర్యాల ప్రాంతంలో చెంచులు దొంగతనా 

లకో (పజల్ని భయ భ్రాంతుల్ని చెసేవారట. ఆ భయంతో _పజలు ఇతర (గామా 

లకు వలస వెళ్ళేవారు, చే చేర్యాల' (గామానికి సమీపంలో రక్షణ కోసం (ప్రజలు 

గోడ కట్టుకు న్నారు, చెంచువారి బాధనుంచి తప్పించుకోడానికి కట్టింది కాబటి 

ఆ (పాంతానికి చుంచనకోట అనే పేరు వచ్చింది: (యాంసాని ఆంజనేయులు 

11-9-80). ఈ ఐతిహ్యం నిజమోకాదో కాని చెంచువారి 'పల్లెవ౦టిగామాలు 

చెంచుజ్రాతుల వల్లనే ఏర్పడ్డాయి. కర్నాటకంలో కూడా చంచునగిరి అనే, (సిద్ద 

పుణ్యకే త్రం ఉంది. ' 

ఎడుగురు అక్కల కథలు ఆం(ధ కర్నాట కాలలో (ప్రచార మయ్యాయి. 

వరంగల్ జిల్లా, జనగామ తాలూకాలోని “ఏడు నూతులి అనే (గ్రామాన్ని 

గురించికూడా ఒక ఐతిహ్యం ఉంది. ఆవూకో ఏడు అరలున్న వావి ఉంది, 

దాన్ని ఏడుమంది అక గ చెల్లెళ్ళ దెల్లించారని చెపారు" ఎంత ఎండా కౌల 

 మయినా ఈ బావిలో నీరు ఊరుతూ న్ ఉంటుంది. ఈ బావి పేరుతోనే ఊరి 
పేరు “ఏడునూతుల' అయింది (ఎన్.రమేష్రావు, 21-8-80). 

పులిని చంపిన సాహనుల ఐ3హ్యాలు చాలా చోట్ల కనిపిస్తాయి. ఓక 

చిరుతపులి ఎప్పుడూ ఒక (గామంమీద' మెరుపుదాడులు చేస్తుండేది.. దాని 
'బాధకు జడిసి జనం ఇంట్లో ంచి బయటికి రాకుండా ఉండే వారు. తర్వాత 

ఒక్కొ_క్క-రే ఆ (గామాన్ని వదలి వెళ్ళసాగారు. వాళ్ళ వెళ్ళిన చోట మరో 
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(గ్రామం తయారయింది. చిరుత పులి ఆహారం కోసం ఆ (గామానికీ కూడా 
వచ్చింది. ఒక వ(డంగి ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు సందుల్లోంచి తలను ముందుకు 

పెట్టింది. ఏదో పని చేసుకుంటున్న వడ్రంగి తలుపువైపు చూచి ఉలికి 

పడ్డాడు. ఒక్కక్షణం ఏం చెయ్యడానికీ తోచలేదు. తర్వాత మొండిధై ర్యంతో 

చెతిలో ఉన్న బాడ్సెతో చిరుత తల నరికాడు, బాడ్బెతో పులిని చంపి నందుషల్లి 

ఆ పూరికి “వాడ! అనే పేరు వ తర్వాత అది 'బాడ్చిి అయింది, 

(ఎం. గంగాధర్, 14-8- 80). 

(పనారం లా అధ్యయనం 

. ఐకివ్యోలు. ఏవిధంగా (వసారం అపుతాయి అన్నదాన్ని గురంచి 

అనేక విద్వాంసులు వివిభ అభిప్రాయాలను వం ౦చేశారు* ఏకోత్ప% వాద౦ 

బహు? కోత్పత్సి వాదం వీటి _పసారం విషయంలో కూడా , అన్వయింివపిద్దాయు. 

సంచారి ుతిహ్యాలన్నవి ఓక్ (పధా దాన భాగంగా కండరంచం వీటి సంచారం. 

ఏవిధంగా జరుగుతుందనే విషయం కుతూహలం రేకెత్తిస్తుంది. వెనకటి 

కాలంలో వివిధ దేశాలలో సంచారం చేస్తుండిన సాహసయ్యాత్రికులవల్ల ఐకి. 

హాలు (వసొరం అయ్యేవి. ఐతిహ్యాలు ఒకదేశం నుంచి మరొక (ప్రదేశానికి 

_ప్రయాణం' చెయ్యటానికి బౌద్దులు చేసిన సహాయం కూడా గమనార్హమైంది. 

 మతంతోబాబు భారతదేశంలోని ఎన్నో ఐతిహ్యాఖను అనేక (పాళ్యదేశాలకు 

బౌెద్దులు తీస సుకొని వెళ్ళి (పచారం చేశారు. మత (పచారకులవల్ల ఇతి హ్యాలు 

పవారం పొందడం మన 'దేశంలోనేకాక ఇతర దేశాలలో కూడా జరిగింది. 

స్థానిక ఐకి హాల విషయంలో బహుక్ కోత్పత్రి, నాదమే సమంజసమని 

పించినా, (ప్రవేశికలో చెప్పినట్లు ఏకోత్ప్చ3 వాదమే ఇటీవలి కాలంలో 
ఎక్కు_వమంది శాస్త్రజ్ఞుల సమ్మకిని, పొందింది. సంచారి ఐతిహ్యాలు ఒక 

(పచేశంలో పుట్టి ఇతర (ప పదేశాలకు వెళ్తాయనడంలో సందేహం లేదు. ఆయితే ' 

అవి ఎక్కడ జన్మించాయని ఖచ్చితంగా చెప్పడం ఒక్కాక్కసారి సాధ్యం. 

కాక పోవచ్చు. ఉదాహరణకు “ముసలమ్మ మరణము లోని ముసలమ్మలాగా . 
ఊరికోనం (పాణతాగ్టగం' లేస్తే ఉత్యాబావంతుల కథలు భారత దేశ మంతటా 

ఉన్నాయి. వీటికి మూలం ఏదేశపు ఐతిహ్యాలని నిర్ణయించగల ౦ ? ఎ(పొంతపు 

క3హోరిలని నిర్ణయించగలం 2 
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ఐతిహా్యాలను గసరంచి ఎక్కు_వి పరి (శ శమ .జరగలేదనే చెప్పాలి. పురా 

శాల విషయంలో, కథల విషయంలో ఖిరిగినంత కృషి ఈ క్షేత్రంలో జరగ 

లేదు. ఐతిహ్యాల వర్గీకరణ, ఆధ్యయనం చేసిన వారిలో (పముఖులు రైడార్ 

_కిస్బియన్సన్ (Reidar Chritiansen). ముఖ్యంగా సంచారి ఐతిహ్యోాలను 

గురంచి ఆయన కృషిచేశారు. ఐతిహ్యాల ఆఅట్లాసులను తయారుచేసే (పయ 

త్నాలుకూడా జరిగాయి (రిచర్డ్ ఎం. డార్చన్ 1972:482, 490, 194). 

జానపదక వులు 

జానపద విద్వాంసు సులనేకాక మానవళాస్తజ్జులను, మన స్పత్వ వేత్తలను 

భాషాశా స్త _వవీణులను ఆకర్షించిన ER కియ జానపద కథ. పేదరాసి పెద్దమ్మ 

_ కథలు, అమ్మమ్మ కథలు, తాతయ్య కథలు, కౌకమ్మ కథలు ఆనే పేర్షతో 

జానపదుల కందరికీ సుపరిచితాలైన ఈ _ గద్యకథనాల్డు వందలు, వేల. ఏళ్ళ 

నుంచి సామాన్య జనుల కల్చనాశ క్ర్ క్ర్కి (ప్రతీకలై _ైవచారం పొందుతున్నాయి. 

ఇటీవలి కాలంలో జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అనేక సిద్దాంతాల పుట్టు 

కొకు కారణమైంది కూడా కథల అధ్యయనమే. _ జానపదుల మన స్తత్వాన్న 

ఆర్థం చేసుకోవాలం పే కథల కంచె మూలధనం మరొకటి లేదు. 

పురాణ ౦--ఐతిహ్యం-కథ అనే ఈ మూడు గద్యకథనాలను పోల్చి 

చూచినప్పుడు పురాణం అన్నిటి కంటె గంధీరమైనదిగా, సామాన్య జనుల. 

మీద (ప్రభున ముత మైన అధికారాన్ని చలాయించేదిగా కనిపిస్తుంది. (పజలక 

బృరాణాలమీద ఉండే నమ్మకమే వాటిని బతికిస్తుంది. పురాణాలలో దేవతా 
సంబంధమైన పాతల 'ఆధికంగా కనిపిసాయి, అవే స్పరాణాలని పిలవడానికి 

కొలబద్దలని కి కొందరు విద్వాంసులు భావించినా, మరికొందరు అసలు ముఖ్య 

. మెనది (పజల నమ్మకా న్ని చూంగొనడమే అంటారు. పురాణం విషయం శః 

విధంగా ఉంటే ఐతిహ్యాలు కొన్ని విషయాలనుచెప్పి మనల్ని నమ్మమంటాయి. 

ఏదో ఒక (పదేశానికి సంబంధించిందో, వ్య క్తికో, సంఘటనకో సంబంధిం 

చిందో అయిన వృతాంతాన్ని నమ్మకం కలిగిం చేట్టుగా చేసాయి. కథలు 

ముఖ్యంగా మనస్సును రంజింప జేయడానికి, ఉల్లాసానికి ఉద్భవించాయి. 

అందువలనే వీటిలో అద్భుత విషయాలు, రోమాంచకవృత్రాంతాలు, కాల్బనిక్ష 
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సంఘటనలు ఆనేకం ఉంటాయి. ఈ కారణాల వల్ల పురాణ బతిహో్థలికం సె 
కథలు ఎక్కువ జన్యపియమైనవి జానపదుల ఊహల్ని, మనఃస్థితిని (ప్రతి 
వీంబించడంలో కథల కం"ె ఉ తమమాధ్యమం మరొకటి లేదు. 

జానపద కథలకు లక్షణాలను నిర్థేశించిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. 

పహటిలో విసృతంగా, బహుజన సమ్మతంగా లక్షణాలను నిర్హశించిన వాడు 

ఆశ్పెల్ ఓ లిక్ (Axelolriky, ఆవి ఈ (క్రిందివిధంగా ఉన్నాయి(చు చూ .స్టిత్ 

థామ్సన్ 1846 : 456). 

1. కథలు ముఖ్యమైన [కియతో (పారంభంకావు. ఉన్నట్టుండి ముగిసి 

పోవు. Fr 
2 పునరావృత్తి సామాన్యంగా, అన్నిచోట్లా కనిపిస్తుంది. ఆదే కథకు. 
నిండుదనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ పునరావృత్తి ఒకొక్కసారి మూడుసార్లు ఉండ 

వచ్చు. . | 

శ మామూలుగా ఒక్కసారి ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం జక దృశ్యంలో 

కనిపిస్తారు. ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నా, ఇద్దరు మా, తం (క్రియాశీలురై. ఉంటారు, 

4. విభిన్న పొ, (తల కలయిక కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు నాయకుడు. 

(ప పతి నాయకుడు, శిష్టుడు. -దుమడు. 

ర్, ఒకే రకమైన పాత్రలు రెండు" ఉంటే, వాళ్ళు చిన్నవాళ్లుగా గాని 

కేక ఆశకులుగాగాని చి(త్రింప బడతారు. ఒకవేళ ఇద్దరూ శ_క్రిగలవాణ్ళు 

అయిశే విరోధులయ్యే అవకాశం ఉంది. 

6. దుర్చలు లై నవారు మంచివాన్నగా. ఉంటారు. . సోదరులలో చిన్న 
వాళ్ళు మామూలుగా జయం సాధినారు. 

7. పా త్రచిత్రణ సరళంగా ఉంటుంది. కథకు నేరుగా సంబందించిన 

పాత్రలు, సంఘటనలు మాత్రమె చిితితమవుతాయి. పాత్రలకు, కథకు అతీత 

మైన వేవీ కనిపించవు. = 7 

8. కథావ స్తువు సరళంగా ఉంటుంది. ఏక కాలంలో. ఒకే కథ వివరింప 

బడీ ఉంటుంది. రెండుగాని, ఆంతకం"కె ఎక్కువగాని కథలు ఏకకాలంలో .- 
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చెప్పవలసి వ న్్ ) అప్పుడది పాహిత్య సంబంధమైన కథ (literary 1260ను ల 

పోలుళుంది, 

9, మామూలుగా అన్ని విషయాలూ సరళంగా ఉంటాయి. వై విధ్య 

మయంగా తీర్చిదిద్దాలనే (పయః క్నం కనిపించదు. 

పెలక్షణాలను బట్టి సాధ్యమైనంతవరకు కథల్ని వరళంగా' తయారు 
చేస్తారని జేలింది. అయితే ఈ లక్షణాల వల్ల జానపద కథల సమగ ' 

స్వరూపం గోచరిస్తుందని చెప్పడానికి వీలులేదు, ము తం మీద కథలలో మనకు 

కనిపించే విషయాలను కొన్ని విభాగాలుగా చేనుకొని. వివరణాత్మకంగా వాటి 
అకిణాలను పరిశీ “లించవచ్చు.. 

కథలలో కనిపించే పాత్రలను. గురించి. మొదట చెప్ప, వలసి ఉంది, 

. జానపడ .కథలలో మానవులే కౌక జంతువులు, డేవతలు,. దయ్యాలు, (బహు 

రాక్షసులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు, నరసింహులు, నర నాగులు చగె రా 

పా(తలన్నీ కనిపిస్తాయి, నాయకుడు, నాయిక 'పతినాయమడు ముఖ్యపా(త్రలై 

ఉంటారు. సామాన్యంగా చిన్నకొడుకు. కథానాయకుడుగా ఉంటాడు. పెద్ద 

కొడుకు ఇంటి విషయాలను చూచుకొంటూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్క సారి 
అ(పధాన పాత్రలే ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. నాయకుడికీ జంతువుల 

సహాయం లభిస్తుంటుంది, - 

జానపడ కథలలోని సన్నివేశాలు స్వర్గ మర్త్య పాతాళాలలో జరుగు 
తుంటాయి. నాయకులకు. ఈ అన్నిలోకాలతో సంబంధం ఉంటుంది. ఇవికాక్త 

జానపద కథలను గురించి చెపే ప్పేటప్పుడు వాటిలోనికొన్ని వస్తువులను గురించి 
చెప్పవలసి ఉంది. మం (తదండాలు, ఉంగరాలు, భూతద్దాలు మొదలై. నని కథ 

లలో ఉంటాయి. దుష్టశిక్షణ, శిష్ట రక్షణ అన్నవి కథలలో ముఖ్యోద్దేశంగా 
ఉంటుంది. గద్య కథలు సామాన్యంగా సుకాంతాలే. “అనగనగా” అనో 

"ఒకానొక కాలంలో” అనో కథ మొదలై. “కథ కంచికి వెళ్ళింది ,మనం 

ఇంటికీ వెళ్ళాం” (తెలుగు కథలై తే) అనో, “తర్వాత వాళ్ళ సుఖంగా 
ఉన్నారు” ఆనో ముగుస్తుంది. పెళ్ళి చివరి సన్నివేశంగా ఉండడం కథలలో 
సామాన్యంగా కనిపిసుంది. 

శ 
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మూలాంశం (౧౧౦౪ -మాదిరి (0/09) 

నపద సాహిత్యంలో. ఆందులోను ా ముఖ్యంగా జానపద కథలలో 

మాలాంకం, మాదిరి ఆనే వాటికుండే ప్రాముఖ్యం గమనించదగ్గది. కథా 

గేయాలలోని మూలాంశా లను గురించి అదే అధ్యాయంలో చెప ఎడం జరిగింది. 

గద్య కథలలోని మూలాంశాలూ ఆలాంటివే అయినా.. వీటిని గురించే విద్వాం 

సులు ఎక్కువగా కృషి చేసి ఉండబట్టి ఇక్కడ మరికొంత చెప్పాల్సి వస్తు 

న్నది. గద్యకథల వర్గీకరణ చే చేసేటప్పుడు, పరిశోధన చేసేటప్పుడు మూలాంశం 

మాదిరి అంటే. ఏమిటి, వాటి స్వరూపం ఏ విధంగా ఉంది అన్నదాన్ని. 

తప్పక పరిశీలిందా దాల్చి ఉంది. మూలాంశౌలు క్రథా వస్తువుకు నందంధిం.. 

నవని, మాదిరి కథానిర్మాణ పద్ధతికి సంబంధించిదని స్టూలంగా చెప్పవచ్చు 
కథలో కనిపించే కనిష్టాంశాలే మూలాంశాలనవచ్చు. ఇవి సామాన్యమైనవి 
కాదు; అసామాన్యమైనవి. ఆంపే కథ వినగానే ఈ చెవిలోంచి ఆచెవి, 

లోకి వెళ్ళి పోయేవి కొక మనసుకు హత్తుకొనే కొన్ని విషయాలని చెప్ప. 

వచ్చు. ఈ మూలాంశాలను మూడు ముఖ్య విభాగాల క్రింద. పరిశీలించవచ్చు. 

1.(బహ్మారాక్షసి, మాం ,తికుడు, పిశాచాలు, దేవతలుమొగలై నవిపా(త్రలు. ఇవి. 

సామాన్య పాత్రలు కావు. ఏ. తల్లి మూలాంశం కాదు: సవతి తల్లి మూలాంశం., 

ఇలాంటి పాత్రలు తమ చేష్టలవల్ల మన మనస్సు నొకట్టు కుంటాయి. 2, 

కధల్లో కొన్ని వస్తువు లుంటాయి. మంత దండం, మాంత్రిక విభూతి, 

భూతద్దం, ఆకాశంలో నిహరించడానికి ఉపయోగించే చాప మొదలై నవి వస్తు 

రూప మూలాంశాలు. లి. మూడవ విభాగం కొన్ని సంఘటనలు. స్తసము 

_చ్రాలను అవలీలగా దాటడం, ఎంతటి వాడినై నా, ఎంత మందినై నా సుల 

భంగా ఓడించడం, క్ కొండలు-నదులు-సము (డాలు దాటి వెళ్ళి (ప్రతినాయకుని 

(పాణాన్ని తీయడం మొదలై న సంఘటనల రూపంలో కూడా మూలా౦ళొలు 

FF ఉండవచ్చు. పైన చెప్పిన మూలాంశాల సహాయంతో కథ పెరుగుతుంది 

ప్రపంచ జానపద సాహిత్యంలో (ప్రచలితమై ఉన్న మూలాంశాలను ఒకచోట 

చేర్చి “మోటిఫ్ ఇండెక్స్ అఫ్ ఫోక్ లిటరేచర్?” అనే "పేరుతో బృహత్సంపు 

'టాలను తయారుచేసిన వారు స్టిక్థామ్నన్. ఈ సంపుటాల సహాయంతో (ప్రపం 

చంలోని ప [ప్రాంతంలో ఎలాంటి మూలాంశాలు వాడుకలో ఉన్నాయోతెలుసు 



* 
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కోవచ్చు. కథ ఏ (ప్రాంతానికి చెందింది అన్న విషయాన్ని ఈ మూలాంశసూచి 

పహాయంత్తో కనిపెట్టడం సాధ్యమవుతుంది. 

“మాది రి” అంటే స్వతం (తమైన, స్వయం: సంపూర్షమైనకథ. ఒక 

మాదిరిలో ఒక్కుమూలాంశమే ఉండవచ్చు. లేదా అనేక మూలాంశాలు ఉండ 

వు. మాదిరి చిన్నదై నా కావచ్చు లేక పెద్దదిగా ఉండవచ్చు. ఒక మాదిరిలో 

క మూలాంశం ఉండవచ్చు అని, చెప్పినంత మా(త్రాన, అన్నిమూలాంళాలు 

ఒకొక్క మాదిరి అవుతాయనుకోవడం పొరపాటు. * ఒక విధంగా ఒక్కో. 

రకం కథ ఒక్కో+మాదిరి అని చెప్పవచ్చు. + ఇలాంటి. సమానాంశాల కథల 

మాగిరులను గు ర్తించి మాదిరిసూచిని కూడా తయారుచేయడం జరిగింది, 

జానపద కథల వర్గీకరణకు, కథానిర్యాణ పద్దతిని తెలుసుకోడానికి ఆత్యంతో 

పయు కృమెన ది మైస్స్కోఫ్ది ఫోక సేల్ (The Types of the Folk- Tale) 

అనే ఉద్గింథం ఆంటిఆర్న్య, స్టిత్భామన్ అనే ఇద్దరు విద్వాంసుల కృషిఫలి 

తంగా 1928లో వెలువడింది. మూలా౭ళనూచి, మాదిరి సూచి జానపదకథల ' 

స్వరూపాన్ని. తెలసుకోగోరే వారికి సహాయపడడ మే ' కాకుండా కథల అధ్య 

యనంలో మహ త్తరమైన పాత్రను వహిస్తు స్తున్నవి. nn 

కథలపుట్టుక - వికాసం 

కథలు  చెప్పడం-వినడం ఈనాట్లీవి కావు. మనకు తెలిసి కొన్ని వేల 

సంవత్సరాలనుంచి కథలు 'చెప్పే పద్దతి ఉంది. మానవ సంస్కృతి చరిత్రలో 

పిరమిడ్లు అత్యంత ప్రాచీనకాలానికి చెందినవని మనం చెప్పుకుంటా౦. కథలు 

పిరమిడ్రకందెి ఇంకా ఎన్నో వేల ఏను. పాచీనమైవని. పిరమిడ్డు కట్టిన 

చియోక్స్ (006909) దగ్గర వృ త్తి పథకులుం డేవారట.* వళిష్టమైనవి. అన్నదే 

కాక సంభఖ్యవల్లకూడా కథలకు 'జానపద సాహిత్యంలో (పముఖన్థానం ఉంది, 

కథల పుట్టుకనుగురించి చెప్పుకునేటప్పుడు కొన్ని జానపద సిద్ధాంతా 
లను జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవలసి ఉంటుండి, జేకబ్ (గమ్, మిల్ హెల్మ్గ్రిఘ్ ఆనే. 

జర్మన్ సోదరులు తాము |పచురించిన కిండర్ ఆండ్ హౌస్ మార్గెన్ 

(1812. 14 రెండు సంపుటాలు) ఆనే కధా సంపుటాలలో. ఇండోయూరోపియన్ 

సిద్దాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. పపంచంలోని కధ లన్నిటికీ ఇండోయూరో న్ 

వః 
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పియన్ కథలే మూలమని ఈ సిద్దాంతం చెప్పంది. సంస: కత భాషకు (గీకు 
భాషకు ఉండేపోలికలను పరిశోధించిన విద్వాంసులు ఇండ్ -ఆర్యాన్.. ఇండో 
యూరోపియన్ భాషలకు మూలం ఒక్క- కే ఈ అని చె ప్పేస "కి అచ (గమ్ సోద 
రులకు _పేరణ అయింది. 

(గమ్ సోదరులే మరొక సిద్దాంతం (ప్రచారం కావడానికి కూడా కారకు 
, అయ్యారు. ఆది పురాణ మూల సిద్దాతం. ఆర్యులప్పరాణాలే ముక్కలు చెక్కలై 
పోయ కథలుగా మారాయని ఈ . సిద్దాంత (పతిపాదిస్తుంది (Broken down 
Myth theory) మాక్స్ ముల్లర్, కాక్స్ మొదలైనవారు ఈ సిద్దాంతాన్ని బల. 
పరిచారు. ఆండూల్యాంగ్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని కటుపుగా విమర్శించిన . వారిలో 
డ్రేముఖుడు, 

షె నీ సద్ధాంతంవల్ల విద్వాంసులదృష్టి భారతదేశంవై పు (పసరించింది. 
మాక్సొముల్లర్ వే వెదాలను ఆధ్యయనం చేసీ, బెన్ఫె (Benfey) పంచతం . 
(తాన్ని విశ్లేషించాడు. పంచతంత్ర కథలను ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన బెన్బె. 

“ (1858) ఆ (గంధానికి ఆరువందల పుటల అమూల్యమైన పీఠిక రాశాడు. 
(పపంచంలోని పెక్కు ప్రాంతాలలోని కిథలకు భారతీయ కథలే మూలమని 

జెన్ఫెవాదం, ఇది భారతమూల సిద్దాంతం (India origin theory)nm చేర 
పొందింది. భారతదేశం నుంచి కథలు ఇతరదేశాలకు బొద్దులమూలంగా 
అరబ్బుల మూలంగా (పసారమయ్యాయని బెన్ఫె భావించాడు. ఇంకా కొన్ని 
వీధాలుగా కూడా కథలు ప్రసారమయ్యాయి. * భారతదేశమే అన్ని కథలకు 
మూలమని చెప్పుకున్నా, కోపార్ (Kohler), కోస్క్విన్ (Cosquin) 'మొద 
లె నవారు భారతదేశం కోథలకు కొణాచి అనీ, అనేక కథలకు ఈ దేశప్ప కథలు. 
(పేరణ యిచ్చాయని ఒప్పుకున్నా రు. అయితే, కొందరు భారతమూల సద్దాం. 

తాన్ని తీ(వంగా విరోధించారు.' అలాంటి వారిలో  జోగె నెఫ్ బెడియర్ ముఖ్యుడు 
(Les fabliaux; 1890). ఆం(డూల్యాంగ్ భారత కథలకంటె ఈజిప్స కథలే. 
(పాచీనమైనవని భావించాడు. 

ల్యాంగ్ తనే ఒక సిద్దాంతాన్ని (పకిపాదించాడు.: జానపదక్రథలలో 
కనీపించే ప్రాచీన భావనల్ని పరిశీలించినప్పుడు ఆవి పురాతన కాలంయొక్క- 
వశేషాలని చెప్పవచ్చునని అతని అథి ప్రాయం. ఇదే. మానవ శాస్త్రీయ. 
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సిద్దాంతం (Anthropological theory) పేరుతో ప్రసిద్దమయింది. కథలలో 

సమానాంశాలు కనిపించడానికి కారణం అవి సంస్కృతి వికాసంలో ఒకానొక 

దశలో ఉదృవించడమని లాంగ్ అభి పాయపడ్డాడ్న. బహు శ్ తృ ర్తి త్రి వాదానికి 

అభిప్రాయం నాంది అయింది. 

జానపద విజ్ఞానం పుట్టుకను గురించి చెపే ప్పటప్పుడు వివరించిన స్వప్న 

మూల సిద్దాంతం ఆచరణాత్మక సిద్దాతం మొదలై నవి కూడా జానపద కథల 

ఉత్ప్తి తిని గురించి తెలుసు కోడానికి ఉపయోగ పడాయి, 

కథల వ్ “రణ 
a 

కథలన్నిట్నీ స్థూలంగా సంకీర్ణకథలు (C0MP1eX 18165) సరళ కథలు 
(Simple tales) అని రెండు విభాగాలుగా చెయ్యవచ్చు. (శెన్నెతి క్లార్క్, 

మేరి క్లార్క్ 1968: 21-26) సంకీర్ణ కథలలో కట్టుకథ. (౧౭౧౦౧6౧) ముఖ్య 
మెంది. మాదిరి సూచి (ఆర్నె- థామ్సన్ )లోని 800-749 మాదిరులు ఈరకం * 
కథలకు ఉదాహరణలు. మానవాతీతళక్తులు పాత్రలుగా ఉండేకథలను ఈ శీర్షిక 

(క్రింద ఆసూచిలో చూపడం జరిగింది, దీనిలోని ఉ పశీర్షికలుఇవి : మానవాతీత 

శ తువులు - అభిమం,తితులై. న భార్యాభర్తలు - బంధువులు -- మానవాతీత 

కార్యాలు — మానవతీత సహాయకులు -- మాంతత్రికవస్తు వులు . మానవాతీత 

శ క్తి అవగాహన. నం కీర్ణకథలలో రెండవవిభాగం రార్మిక కథలు లేక మత 

సంబంధకథలు (religious tales) - “నావెల్లా* అనే పేరుగల కాల్చనిక క్రథ 
(romantic tale) కూడా సం క్రీర్ణ కథలలో ఒకరకం. ఇక సరళ కథలలో 
ముఖ్యమైనవి (ప్రాణీకథలు (anima! 18166) వినోదకథలు (Jokes and 

amecdotes), ఇతరలాక్షణిక కథలు 'పె కథారూ పాలను ఈ (కింది విధంగా 
పట్టికలో చూపించవచ్చు. 

వ ఖీ అల్ | , ము w 

సంకీర్ణ కథ , | సరళకథ 

(న్్ iT TT | 
కట్టుకథ మతసనంబంధకభథ కాల్పనికథ (ప్రాణికథ వినోదకథలు లాక్షణి కకథలు 
(marchem) (religions tale) (novella) (animal.tale) (formula tale) 
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అయికే పె పై పట్టిక తెలుగుకథల విషయంలో అనుసఏ౦చదగిందికాదు- 

(ప్రపంచంలోని అన్ని 'కధారూ పాలకు సామాన్యంగా అన్వయించేది. అయుశే 

కథల వర్గీకరణ విషయంలో ప్రాదేశికమైన లక్షణాలకు హెచ్చు.ాధా న్య౦ ఇవ్వ 

వలసి ఉంటుంది. 

కథనుగురించి పరిశ్రమ చేసిన విద్వాంసులు పేర్కొన్న కొన్ని 
కధాప్రక్రీయలను గురించి సంక్షి ప్పంగా చేప్పి తర్వాత తెలుగు కథా (ప్రపం 
చానికి అన్వయించదగిన (ప్రధానరూపాలను పేర్కొనడం. జరుగుతుంది. 

మారెన్ లేక కటుకథ 

నంకీర్ణమైన ఇతివృ త్తంతో, అనేకానేక కల్పనలతో . భాసించే పత్యేక 

కధారూపాన్ని మార్టెన్ ఆనే పేరుకో పిలుస్తారు. ఇది జర్మన్ భాషావదం. 
దీనికీ సమానమైన. "పేరు ఇంగ్లీషులో కేదు. కొందరు “సేరీచేల్* (అద్భుత 

కథ) కు ఇది 'సమీవమైనదని ఆంటారు. ' మార్గెన్లో అద్భుత విషయాలు, 
అసహజ (వపంచాలలో అసంభావ్య పాత్రలు. పెక్కు ఉంటాయి. మం 

త౦(శ్రాలు, పరకాయ ప్రవేశాలు చాలాఉంటాయి. చిన్నకూతురు మామూలుగా 

నాయిక్రై ఉంటుంది. “మూడు” సంఖ్యకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం కనిపిస్తుంది. 

ముగ్గురుకూతుళ్ళుండడం మూడు కోరికలు కోండం -వగ్గెరా కనిపిస్తాయి. 

మంచివాళ్ళకు ఎప్పుడూ విజయం చేకూరుతుంది. రాజులు, రాజకుమారులు 

_ మంచివారై ఉంటారు. రాజు. చెడ్డవ్నాడైనా. రాజకుమారుడు మంచివాడ్డై . 
ఉ౦టాడు (వివరాలకు కన్నన్ ల్లార్క్. మేరక్లార్ 1968 ; 21-28). 

సాగ (క) 

'ఇతిహ్యాలను, మరికొన్ని రకాల కథలను చేర్చుకొని. జర్మన్ భాషలో 

*సాగె? అన్నపదాన్ని వాడుతారు. జరిగినవే అని జానపదులు నమ్మిన సంఘ 
టనలను గూర్చిన కథలివి. వీటి ముఖ్యోద్దేశం సత్య ప్రతిపాదన మేగాని, 
నిజంగా. 'వత్యమనుకోరాదు. సాగలో వ్యకి క్ ఐతిహ్యాలు, స్థల _ ఐతిహ్యాలు 

అద్భుతకథలు, సంఘటన ఐతిహో లు మొదలె న విభాగాలున్నాయి. 
hh 
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నా వెల్లా (౧6౮౪౭112) : కాల్పనిక కథలలో ఒక రకంగా కొందరు విద్వాంసులు 

ఈ కథారూపాన్ని పేర్కొన్నారు, ఇవికూడా మార్గెన్ వంటివే. అయితే 

చానిలో ఉన్నంత అద్భుతగుణం ఉండదు. నావెల్లా కథలు సాహసోపేత మైనవి. 

శోకాత్మక మైనవి, రసవంత మైనవి. మానవ వ్వభావానికి ఆన్దం పు కధలివి, 

పె కథారూపాలను కాకప్పురా కథలా (Mythological 13169), ఐతి 
హ్యాత్మక కథలు (legendarytales), సృష్టిస్టితులకు సంబంధించిన కథలు 

(etiological 1265) మొదలై న కథారూపాలను విద్వాంసులు పేర్కొ న్నాడు. 

తలుగు కథలు 

తెలుగులో జానపద కథలు పండలకొద్దీ, వేలకొప్ట ఉన్నాయి. కాసి 

జరిగిన కృషి చాలా తక్కువ. ఆన్ని (ప్రదేశాల్లో పర్యటించి, కథలను సేక్ష 

'శించి (ప్రకటించిన వారెవ్వరూ లేరు, నిజమైన జానపద కథల ఉత్తమ సంక 
అనం ఒక్కటి కూడా (ప్రచురితం కాలేదు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో 

కె, సుమతి గారు జానపద కథలను గురింఛి పరిశోధన చేసి పి. మోచ్,డి. 
పట్టం పొందారు. వః శేతంలో నరైన వరిశోఫనకు ఈ విధంగా నోంది 

పలకడం జరిగింది. తాతాచార్ల కథలు, “పరమానందయ్య శిష్యుల కథలు, కాశీ 

మజిలీ కథలు మొవలైన పేర్లతో క కొన్ని జానపద కథలు-అనుకం జ కథలు 

(tales of imitation) (ప్రభురికాలయ్యాయి. “ఫోకొ పిక్స్ ఆఫ్ అంధ 

(పదేళ్ పేరుతో డా. వి. రామరాజు నంకలనం చేసిన 88 కథలను శైర్డింగ్ 

పబ్దిషరగ్స్ వారు (ప్రచురించారు, మొత్తం మీద గేయాలకు, కథోగేయాలకుఇ చ్చి 
నంత (పావాన్యం మనం గద్య కధలకు ఇవ్వలేదనిపిస్తుంది. ఇక షరాణాలు, 

ఐతిఫ్యాల విషయంలో మనవారికి పెన అస శ్రీ లేనేలేదు,  శెలుగులోని జాన 

పద కథలలో ఈ (క్రింది ముఖ్యరూపాలను గు ర్రించవచ్చు. 

తెలుగు జానపద కథలు 

|. ] | | 
అద్భుతకథలు వినోదక్రథలు (ప్రాణికథలు నీతికథలు సమస్యాత్మకక్షథలు 

(tairy tales) (mery tales) {animal tales) (fables) (riddle tales) 
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ఇంగ్రీషులోని “'సేక్పేల్స్*ను. _ మానవాతీత కథలను చేర్చి అద్భుత 

కథలుగా చెప్పుకోవచ్చు. కథాసాహిత్యంలో . అత్యధిక, ప్రచారం కలవి ఇవి. 
రాజకుమారులు. మంతులు, మం(త్రతం శ్రాలు, వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా 

సాహస (ప్రవృత్తి తీ ఈ కధలను నడిపిస్తాయి. “ఒకానొక కాలంలో, ఒకానొక 

దేశంలో జరిగినట్లుగా నడిచేవి ఈ కథలు. "అక్క డక్క_డా హాస్యం కసి 

పించినా మొత్తం మీద ఇవి గంభీరంగా ఉంటాయి, యక్షులు, గంధర్వులు, 

కిన్నరులు, రాక్షసులు, పిశాచాభు సామాన్యంగా కనిపించే పాత్రలు. జ జానపద 

కథల కల్పనకు, ప్రాణ[సదమెన మూలాంశాలు ఈ కథలలో మనకు వందల 

కొద్దీ కనిపిసాయి. ' బరీ కేల్. పేరుతో ఇంగ్లీషులో అనేక కథాసంకలనాలు 

. పకటింప బడ్డాయి. కానీ అన్ని విధాల కధలకూ కొందరు ' ఫేరీ కేల్" అన్న 

సదాన్ని వాడడం సమంజసం కాదనే విషయాన్ని విద్వాంనులు గుర్తించారు. 

అద్భుత పాత్రలు లేని కథలుకూడా చాలా ఉన్నాయి. అయినా కథా పపంచంలో 

' అద్భుత కథలకు ఎంత (పాధాన్యం ఉందనే షిషయాన్ని ఇది తెలుపుతుంది. 

పీల్లలను ఎక్కువగా ఆకర్షించేవి ఈ కథలే. ఈ (క్రింది చిన్న కథ చిత్తూరు 
జిల్లాకు సంబంధించింది (నివేదకుడు ఎ౦. 'పకాష్, మేడికు ర్తి, వాయల్పాడు 

తాలూకా). 

కరర ఊళ్లో బ్రాహ్మణుడొకడుం డేవాడు. అతను మంత. వేత్త. 

అతన్ని మించిన వారు ఆ చుట్టు పక్కల ఊళ్ళలో ఎవ్వరూ లేరు. అత నొక 

రోజు! ప్రక్క గ్రామంలో పెళ్ళి జరిపించ డానికి వెళ్ళి వస్తుం ండగా సాయంకాల 

మయింది. అతని వెంట ఒకడు. మాట మోసుకొని వస్తున్నాడు... . 

వక్క (గొమానికి, ఆ బ్రాహ్మడి (గోమానికి మధ్య నది ఉంది. నదికీ 

ఆవలి వైపు ఒక శ్మశానం, ఈవలివైపు ఒక శ్మశానం. ఆ శ్యశానాల నిండా 

దయ్యాలున్నాయని (ప్రతీతి. 

(బ్రాహ్మ డి వెంట వచ్చేవాడు ఆసలే పీరికీ "వాడు. సాయంకాలం 

ఆయింది కాదిట్టి వాడికి భయమూ. ఎక్కు_వపుతూ వచ్చింది. శ్మశానం. దగ్గరికి . 

రాగానే వాడికి కాళ్ళు వణకసాగాయి. అడుగులుముందుకు పడచే దు, (బాహ్యణు 
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డేమో త్వరత్వరగా వెళ్ళసాగాడు. అతనేదో ద్యానంలో వెళూ వున్నాడు. కొంత 
చూరం. వచ్చిన తర్వాత వెనక్కు తిరిగి చూసే, వెనక వస్తున్నవాడు కన్నించ 

లేదు ఇదేదో దయ్యష పుచెష్ణో, భూత ప్ర చేష్టో 'అయిఉంటుందని (బాహ్యా 3 లుడు 

భావించాడు. బాహ్మ్యణుడిని అనువరిస్తున్నవాడు నదిలోకి దిగాడో లేదో ఆతని 

_ అనుమానం (ప్రకారమే ఒక నల్లిని గొ అడ్డంగా వచ్చింది, “గో రెతాలూకు 
ఆసామీ ఎవ్వరూ లేరు, దీనిని తీసికె శే డబ్బు , చేసుకోవచ్చున"నే ఆశతో 
దాన్ని భుజం పైన వేసుకొని బయలుదేరాడు అతను. మొదట అంత బరువులేని 

ATC “రాంగరాంగ రాజువారి గ్యురం గాడిదాయ'. అన్నట్లు అరువు. ఎక్కువ 

కాసాగించి. ఇంక అతను. దాన్ని మోయలేక (కిందికి విసర్తి.. వేయాలనుకునే 

సరికి అది రాక్షసాకారమై అతని గొంతు నులమ సాగింది, 

(వాహ్మణుడు ఆతన్ని వెళుక్కుంటూ వెనక్కివచ్చి దయ్యావ్ని ముంత 

శ క్రితో వెడల గొమేసరకి అది వాడితో “బతికి పోయావు పోరా” అని చెస్పి. 

వెళ్ళింది" 

శః (కిందిది | ఒక విశిష్టమైన కధ. కోలారు జిల్లా " కర్నాటకంలో చేరినా 

ఇంకా అకడ తెలుగు జానపద సాహిత్యం నజీవంగా ఉండనడానికి ఉదాహర 

'ఆగా దీన్ని చెప్పవచ్చు. శ్రీనివాన పురానికి చెందిన "పెద్ద వెంకటప్ప (వయసు 
1) చెప్పిన ఈ కధను ఆయన మాటల్లోనే ఇవ్వడం జరుగు తున్నది. 

ఈస్టిద్ర వూళ్లో దొర దొరసాని వుండిరి. బిడ్లు (బిడ్డలు) వుండలేదు, 

తపస్సుచేసిరి. భగమంతుడు ఆడబిడ్డకావలెనా 'మొగబిడ్రకావల్నా అని అడిగె, 

ఆడవిడ్డను ఇవ్వమనె, దొరసానికి బిడ్డాయ. బాగా చదివించిరి.. బడికి పోయే 
టప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వెలుగు కనిపించాలని ముక్కర చేయించె, ఒక దినం 

బిడ్డ నిద్రల్లేవలేదు. బడికి వద్దని తండి ఉద్యోగానికి పోయె, బిడ్డ లేచిన 

తర్వాత తల్లి బడికి వద్దనె, “నే స్పక తెలకు, చెప్పలేదు, గురువుకు. చెప్పలేదు, 
 చెప్పివస్తాన' ని పోయె. వచ్చేటప్పుడు ముక్కర (నత్తు) కిందప డి పోయె. 

ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తండి ' “వెలుగుపడలేదే, నళ్తుచూడ” మనె, రాయి 

లేదు. ఎందుకీ బిడ్డ అని పెప్టై చేయించి బిడ్డను సెట్టి, వీగాలువేసి ఎక్కడైనా 
“పారేసి రమ్మనె. ఊరి దగ్గర ఒక .రాగిమానా ఉంది. సేవకులు 'పెకైన్ను తగల, 

+ గప్టేని వచ్చిరి. 
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పట్నంలో ఒక దోర, దోరసాని, వారికొక కొడుకు. పఠదాని (పదాని) 

కొక కొడుకు. ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులు. వీండ్లిద్దరు రాగిమాను దగ్గరిక్ వచ్చే 
అలవాబు. పెప్టిను చూచి పరదానికొడుకు “దొచకొడకా దొరకాడకా. అక్కడి 

సెన్టైనాది' అనె. దొరకొడుకు "హైలో ఉండేది నాది” అనె. సెక్టేలో బిడ్డను 

చూచి కళ్లు చెదిరె, పరదాని కొడుకు పెళ్లై. అక్కడే వదిలేసె, దొరకొడుకు 

ఆ బిడ్డ నాది"అనె, పరదాని శొడుకు మాట్లాడ లేదు. ముందుండే స్నేహమే 
పోయె. ఆవిడ్డ పెన్దదయ్యె: పెళ్ళిచేసుకొనె. పరదాని కొడుకు కని'పెట్టుకొనే 
ఉండె. ఆ విడ్డకొక బిడ్డపుల్లై. పరదాని కొడుకు కనిపె ట్టుకొనే ఉండె. ఆ విడ్డ 

ముగునితో “నాతల్లి దం(డ్రులు నన్ను ఎందుకు పాం రేశారో తెలియదు. 

మలరెంతో స సహాయం చేశారు. నా తప్పు ఏమిటో తెలుసుకోవలె” అని యజమా 

నుల నడిగ్ సైన్యం తీసుకొనె. పరదాని కొడుకుదండు* పెద్ద అయ్యె. ఆందరు. 
వెళ్ళిరి పరదాని కొడుకుఎక్కదెక్కడో తీసుకొనిపోయె. రాతికి అడవికి నెళ్ళిరి. 

ఆ న్నానిక్షి ఏర్పాట్లు జరిగె, అన్నం చేయంచిపరదానికొడుకు కూరలో మిఠాయి 

చేసె. అవి తిని అందరికి మత్తు ఎక్కే. ఆమెకు మాత్రం పెట్టలేదు. ఆమె దగ్గ 

రికి వచ్చి “ఆదినం విన్ను కనుక్కు_ంది నేను, నీవు దొరకొడుకు పట్టుకున్నావు, 

ఇప్పుడు నాతో రా? అనె ఆమె ఎక్కడికిఆనె, “ఎక్కడికోరా*' ఆనె, ఆమె 
"నను బెటికిపోయివస్తానినె, వాడుఇక్క.డేపో, అనె, “నమ్మకం లేకపో కే 
కొంగుపట్టుకో' అన్నది వాడు ఆమెచీర పట్టుకోగా ఆమె చీర విడుస్తూపోయి = 
చీరను చెట్టుకుకట్టి పోయె. బిడ్డ పరదాని కొడుకు దగ్గరే ఉండె. వాడుదాన్ని నరికి 

వేసె... పొద్దున “అందరు పెకిలేచిరి, దొరకొడుకు చూచె, పరదాసకొడుకు 

చేసిందంతా తెలుసుకొ ని దేశంమీచ పోయె. 

అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిన ఆబిడ్డ ఒకపల్లెచేరె. చినిగిన .చీర, గాయాలు 
వె దిదానిలాగుండె. పల్లెలో ఒక పేదవాడ వక్కా_కు వ్యాపారం చేస్తుండే. 

ఈ మెవేషం బాగలేకున్నా రాజకళ ఉట్టిపడుతుండగా “ఏమితల్లి! అనె. “నాకె. 

స్వరూ. దిక్కులేర ని ఆమె చెప్పగా ఇంటికి పిలుచుకొనిపోయె. చీర అంతా. 

ఇచ్చె. ఆమె అన్నంవండి పెడుతూ ఉండె. ముసలోడు పొద్దునపో తే సాయం. 
తం వచ్చేవాడు. ఈమె ఒకని కంటబడింది, వాడు * నాదానికం"టె బాగుంది. ' 

సతకుంటుంది" అని అక్కడేకూచోనె. 'ముసలోని రాకపోకలు తెలుసుకొని. 

.అన్నంతిని కొచుకొనె. *మూడోదినం- ముసలోడురాలేదు. వీడు రా్య్రివచ్చి వాకిలి 
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తన్నె రాకపోతే ప్రాణం తీస్తాననె. ఆమె వస్తానని కాయితంమీవ తన విష 
యం రాసి పటందగ్గర పెట్టి వాడితో పోయె ఈము తన్ను తాకితే కాలిపోతా 

నె మూడునెలలు _నోమువట్టినట్లు చెప్పి, మూడునెల్లేకదా  మూఈనాళ్ళలాగా 

అనుకొని వాడు సరే అనె పండుగ జరపొలనిందాషు, ఏంకావాలంపే ఏమీ 

వద్దు ఆకాశంమీద డుమ్ము అరసోలడు, నీళ్ళమీద బుశగలురెండు, తూగుల 
మానుపండు (కదలని మానుపండు), నక్కపిట్టగుడ్డలు: రెండు తీనుకొని 
రమ్మనే. ఆవి ఇమ్మని బజారులో అడగగా అంగడివౌడు నేలదుమ్మే డవ్బీలో 

వేసిఇచ్చె, ఊరిలో బావిలో నీటిమీద బుడగల కోనం (పయక్నెంచె. భు 'దంతొ 

_ వచ్చిందిగాన దానినే దుమ్ముమీద వేనుకొనేె. ఇంటికివచ్చేసకికి ఆమె 

అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోయింది. 

సి 
పట్నానికి వెళ్ళిన ఆమెకు అక్కడి వాండ్లు టగా మర్యాదటేసిరి. రాతి 

ఆమెకు పడకలు అన్నీ ఇచ్చిరి. ఆమెకు నివ్రపట్టలేదు. అర్జర్మాతిఎక్కడ 

చూచినా నీగాలువేసి ఉండి, “నేను సత్యవంతురాలినయితే , . పతి[వతనయితే, 

పేగాలునేల పడిపోవాల' నె. అవి పడిపోయె.. ఆక్క_డేగు ద్రం రెడీగా ఉండింది" ' 
కూచోని నేరుగా ఇంకో పట్నానికి పోయింది. రాజు లేడక్కడ, ఏనుగుకు 
సింగాగంచేసి పెట్టారు, ఆ ఏనుగు పూలహారాన్ని ఆమెకువెసె. ఆమే రాజయ్య. 

రాజుకుమీసాలులేవు. ఎవరికీ అడిగేధై ర్యంలేదు. ఒకనాడు మంత్రిని పిలిచి 

కోనేరు తవ్వించాలనే. తర్వాత బొమ్మలు చేసేవాళ్ళను సిలిపించమనే. కొంత 

దూరంలో జీనిగల పాపన్న ఉండె. నచ్చిన (ప్రతిమ ఇన సివ్వవలనె.. లోపలికి 

రమ్మన వాచు భయపడి, లోపలికి తీనుకొని వచ్చి వాకిలివేసె. మంచి చీర, 

రవిక అన్నీకట్టుకుని బంగారు. పతిమలావచ్చి నిలిచె. అలాంటి (వతిమను 

చేయమనె. వాడు మూడు నెలలకు చేసిస్తాననే, ఈ రహాస్యం . చెప్పావంశే 
తల (బద్దలవుతుందనె, (ప్షకిమపూ ర్తి అయినతర్వాత దానిని. బావిదగ్గర పెట్టమనె' 
“ద్రతిమనుచూచి మంచిమాటలాడితే బాగా చూడండి లేకుం కే కొట్టండిని రాజు 
ఆజ్ఞాపించె. ఆమెకు చిన్నప్పుడు చదువు చెప్పినగురుపు అటువచ్చి బొమ్మను 
చూచి ఏడ్చె, గురువుకు ఆమె అన్నిసౌకర్యాలు. చేయించింది. పరదాని కొడుకు 

వచ్చె బొమ్మను నరక్రడానికిపోయె. భటులువానిని ' పట్టుకొ నివచ్చిరి: . వానిని 
చంపుమనిఆజ్ఞఇచ్చె. తర్వాత ముసభాడువచ్చె, చాలా బాధపడె, ఆయనకూ 

సత్కారాలు లభించ, తర్వాత ఆమెమ పిలుచుకొని వెళ్ళినవాడువచ్చె, పరదాని 
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వాడుక్కు.. పట్టినగతే వొడి కీపశ్తు. చివరికీ మొగుడువచ్చె మొగుణ్ణి తీనుకొని 
పోయు. తర్వాత. ఆమె దొరసాని, ఆతను దొర ఆయి. రాజ్యానికి దొరతనం 

చేసుకొని తర్వాత తల్లిచం్యడ్రులు ఆందరిసీ. పిలిపించి వై భోగంగా ఉండిరి. > 

వై కథలో నాయకునికి ఏమీ ప్రాధాన్యంలేదు. ప్రీ కేఎక్కు. ప్రాధాన్యం 
' ఉండే పై కథవంటీ్వి, శ్రీ సాహసాన్ని వ్యక్త క్షంబేసేవి కోకొల్లలుగా దొరుకు 

తాయి. షా ఎక్కువగా . లేకున్నా, ఎన్నో కష్టాలను. ఎదిరించి 
చి పరకు జీవితంలో" గెలుపును. పొందిన సాహస జీవనాన్ని చక్కగా. వ్య కం 

చేస్తున్నదీ. కథ. 

పనోదకతలు లేక తమాషాకథలు వి 

“ఒక తమాషా న్ చెప్పనా ఆ అవ ప్రారంభించగానే పిల్లలు కారయ 

డానికి. ఒకొ వక హార అద్భుత ఆజ జంతువులుండవచ్చు. 

శివి సరళ కథలు. ఇవి సంక్షి పంగా ఆస, _క్రీకరంగా ఉంటాయి. మానవ 

మ్యాకులే ఎక్కువగా పాత్రలుగా ఉంటారు గాని మానవాతీతులు కాదు: కొన్ని 
కధలు అసభ్యంగా. కూడా ఉండడత కద్దు సోమరి పోతులు. మూర్జులు, మోస 
గాళ్ళు, దొంగలు మొదలె లైన వాళ్ల పాత్రలుగా ఉంటారు. అయినా వాస్తవ జీవి 
తానికి ఇవి దగ్గరగా ఉంటాయి. కొన్ని కధల్లో హాస్యానికి. తోడు నీత్రికూడా 
ఉంటుంది. . 

ఈ (క్రింది తమాషా కధ మానవాతీత మూలాంళం ఉన్నా వినోదమే 
(ప్రదానంగా, కలది. (నివేడకులు వెంకటలక్షమ్మ, నారాయణ రెడ్డి శే శేట, వెల్లూరు 

న్ 

“ఒక వూల్లో 'బ్రాహ్మాడుండేవాడు. ఆతను స్నానానికి పొయ్యి నమ 
సూ రంచే చేస్తే సూర్యుడు (| పత్యక్షమై ఏం వరం కావాలన్నాడు. పెళ్ళాన్నికను 
క్రో ని వచ్చి చెప్తానన్నాడా మూర్జుడు, తను వచ్చేంతవరకు సూర్యుణ్ణి అక్కడే 
వుండమన్నాడు. పెళ్ళాంతో “నూర్యుడు. వరం కోరుకోమన్నాడు. ఏంవరం 
కోరేది” అని అడిగాడు. *ఓకటి అనుకుంటే. రెండుకావాలి” అని అడగ 
మంది. ఆశని పెళ్ళాం, అ ఫ్రే ఆడిగాడు సూర్యుజ్జి. ఇంటికీవ చ్చి 3 పెట్టె తాళం: 
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తీసి రూపాయి తీసుకుని పవ్పు ఉప్పుకొని మూటకబ్దుకొని, దట్టి కట్టి భుజాన 

పెటు కున్నాడు. రండు అయ్యాయవి. మళ్ళే భుజాన పెట్టుకొనే సరికి రండ 

య్యాయి. ఇట్లా చేస్తూపోయాడు, . ఎన్నిపెస్టుకున్నా రెండురెండయ్యాయి. 
ఇంటికీ వచ్చాడు. తలుపుదియ్యమన్నాడు.. మూటలన్నీ చింపాడు, దాహ 
మియ్యవే ఆ న్నాడు. పెళ్లాం మంచినీళ్ళు ఇచ్చిం డి. అవీ రెండురెండు 

అయ్యాయి. తొమ్మిది లోటాల నీళ్ళ తాగాడు, పొట్ట పగిలి చచ్చాడు. గక 
తపిసించి పొయ్యింది. పొద్దున నలుగురు మగాళ్ళు .బిచ్చానికి వచ్చారు. పీ 
గను ఎత్తమని చెప్పింది పెళ్ళాం. వాళ్ళు ఎత్తుకోటోయి కాల్చివచ్చారు. నకి 
ఇంకో పీనుగ ఉంది. మళ్ళీ ఎత్తుకొని బోయి చెరువులో నీళ్ళలో పారేశారు. 

మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది. “ఎంత మందిని చంపుతావమ్మా” అన్నారు వాట్ల. 

“నాకున్నది ఒక్కడే మొగుడు? అంది ఆమె. నరేనని మళ్ళీ పీనుగను తీసు 
కోబోయి లోతుగా. గుంట దవ్వి బాగా కూరి పూడ్చి పెట్టారు. మళ్ళీ వచ్చే 
సరికి గుంటలో నుంచి లేచి వస్తున్నాడు ఆతను. నలుగుచూ పట్టుకొని 
తన్నారు. ఇంక మావల్లికాదని పరుగె త్తి వెళ్ళారు? 

పెళధలో కొంత సీతి, కొంత. మానవాతీత విశా గ్వాసాలకు ప్రాధాన్యం 
ఉన్నా మొ శ తం మీద ఎక్కువగా కనిపించేది. వినోదమే. ఇలాంటి కధల కోసం 

పిల్లలు చెవికోసుకుంటారు. .. 

శన తెలివి వల్లిగాక పరిస్థితులు అనుకూలించడం వల్ల నమన్యలను 
పరిష్క_రించుకొని బహుమానాలు పొందే వారి కధలు ఆం[ధదేశంలో పరమా 
నందయ్య శిష్యుల పేరట, మిడతం భొట్టు "పేరిట, మర్యావ రామన్న “పేరిట 

(పచారమై ఉన్నాయి, మిడతం భౌ ట్లు చేతిలో మిడతను కనుక్కో.లేక 'దెడితిని' 
మిడత౦భొట్లు” అని చెప్పి అదృష్టవశాత్తు తు (బతికి. బయట పడ్డకధ ఆంధ 
దేశంలో ఆబాల గోపాలమూ పరిచితమే. మిడతం భి భౌొట్లు "పేరుతోనే కోలారు 
జిల్లాలోనూ బహుళ (ప్రచారం పొంది నడీ కింది కధ (పెద్ద వెంకటప్ప, 
ఫ్రైనినాన పురం, కోలారు జిల్లా, వయను 75). ఒక వూర్లో ఐవారు ఉండిరి, 
యప్ప పేరు మిడత ౦బొట్లు. పూటకు అన్నాని కే వౌళ్ళకి కష్టంగా వుంటూ 

॥ వుండె. ఆమె పని' చేసేది. ఆయప్ప అమలుదారు నింట్లో జవాను. వాళ్ళి స్తే 

* తినడం, లేకుం కే పస్తు, ఇట్లుం కే ఏం బాగుంది. చదుపు బాగా నేర్చుకో 
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కూడదా*' ఆనెభార్య అతను" నాకు రండు కజ్టాయీలు చేస్. నర్చుకాన్తా ననా, 

ఆమె ఏడెనిమిది క్షజ్జొ లు చేసిచ్చె, నంక కేనుకొని వెళ్ళి ఒక బి దోట కజ్దాయీలు, 

తిని చుట్టూరా చూచె. దగ్గర లిక దిన్నె కండె పందికొక్కు.లు తప్పుతుండె 

గ బాహ్మాడా, .(బాహ్మడా ఏం తింటున్నావా అనె ” శజ్జాలు' అనె 

ట్రాబ్యాడు. చదువు "మేం చెప్తాం. అని కజ్జాలు తిని పందికొక్కులు 

వొక్క లోకి పోయె మరి కొంత దూరంతో తాటి మానులుండె, అవి *'క జ్ఞాలు 

మాకిప్వు' అనె. అవితిని పైకి పోయె. పందికొక్కు. లాగా తోడుతారు. కాట్ 

మానులాగా నిలచుంటారు అని రెండు ముక్కలు మా(తం (బాహ్యైడు నేర్చు 

కొనె. తర్వాత గువ్వలు వచ్చె అవీతిని పారిపోయె. గువ్వలాగా కూచుంటారు. 

అనిబ్రాహ్మ్యడు నేర్చుకొనే. తర్వాత జింకలు వచ్చా. ఆనీ తిని పరుగ త్రిపోయె. 

(బాహ్మడు అటుదిరిగ ఇటు దిరిగి ఇంటికీ వచ్చా. పెళ్ళామూ. అడగ 

దు. ఆ వూరి దొర ఆడబిడ్డకు పెళ్ళి జరుగుతుండె. దొర a}, పెళ్ళికి పోతూ 

వాహ్మాజ్జీ కోవలి పెట్ట వీగాలు వేయకుండా భత్యం ఇచ్చి వెళ్ళి పోయిరి. గల 
పన దినాలు రాలేదు.  ఒకదడినం దొంగలు వచ్చిరి. ఇంట్ వెనక కన్నం 

| వేస్తుండిరి. ఆఅలుముగలు పడుకొని వుండిరి, పెళ్ళాం మొగుజ్హో నీప్తు విద్య ఏం 

నేర్పుకుంటివి' అని అడిగ. “పంది కొొక్సు.లాగ కోడుతారు? "అనె బ్రాహ్మడు. 

దొంగలకు ఆ మాటలు వినప వీడెక్కడ వసాడోఅని దొంగలు నిలుచు 

కొనిరి; “తాటిమానులా నిలుచుండారు? అనె. దొంగలు కూర్చొనికి' 
_ “గువ్వలాలీ కూర్చుండారు” అనె. ఉరికిరి. *జింకలాల పారతారు? అనె. దొర 

పెళ్ళినుంచి తిరిగి వచ్చె. పురోహితుజ్ఞి పితిచె. దొంగలు పట్టు బడిరి. వాండ్లు 
(బాహ్యజ్ఞీ వా గిడిరి. “తవ్వితిమి-ఇట్లనె, నిలుచుకొంటిమి_ అబ్లనె, కూర్చుం ట్మి 

మళ్ళ ఆనె-ఉరికీతియి ఇంకా అనె' అని చెప్పిరి. దొర తక్షణం ముప్పయి 

రూపాయల సంబళంతో ఆతన్ని ఇంట్ల్'నే. పెట్టుకొనె. 

దొర ఎక్కడికో పల్లెకు రమ్మనె. (బ్రాహ్మడు కూడా దొరతో పోయె. 

'పోతుంచే మిడత దొరమీద కూర్చునె. చేతిలో పట్టుకొని. “నా చేతిలో ఉండేది 

ఏందో చెప్పు లేకుం పే తల తీస్తాన*నె. (బొహ్యాణుడికీ చెమటలు పోస. “నాడు 

చేదు. నేడు చెడితి మిడతం ఛో ఖౌట్లు? అనె, రాజు చాలా సంతోషించి మరో 

'ఐమ క చేసె . -. 
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మళ్ళీ. ఒకనాడు కంటి, కాలి అనే పేరుగల దాదులు కంటిసరం దొంగి 

* లించిరి. రాయికింద దాచి పెట్టిరి, మిడత౦ భొట్లను పిలిచి అడిగిరి. చెప్పక 

పోగా బంది ఖానా నాలో వేసిరి. “నేను కంటినందునా, కాలినందునా” అసుకెన.. 

అది విన్నదాదులు భయమేసి అతనికి చెప్పివే వెసిరి. అతని కీంకా ఎక్కువ. 

సంబళమాయె, యాఖె రూపాయల: సంబళంతో మిడతంభొట్లు ఆనందంగా 
| వూ. 

ఈ కధల్లో మిడత ౦ భ్ ఫొట్టుగా ని, పరమానందయ్య శిష్యులుగాని, మరొ 

కరుగాని నిమి త్రమాతులు. అవివేకులను, అనూహ్య సంఘటనలను ఆధా 

రొంగా చేసుకొని హాస్యాన్ని పోషించడం జరుగుతుంది. 

ఇవి అత్యంత పౌచీన కాలంనుంచి (పచారంలో ఉన్నాయని చెప్ప 

వచ్చు. ఇవి సంక ప్తంగాను. సరళంగాను ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ఈ కథ 

లలో జంతువులు, పక్షులు. ఉండేవి ఒక వర్గంగా, పశుపక్షలతో బాటు 

మనుషులూ. ఉండేవి మరో వర్గంగా భావించవచ్చు. మానవుడూ ద్విపాద ప్రాణే. 
కౌబట్టి వీటిని జంతుకధలనడంకం టె (వాణి కధలనడం సార్ధక మే అవుతుండి, 

జంతువులేకాక పక్షులు కీటకాలు గూడా పా(త్రలుగాఉంటాయి కౌబట్టి ఇంగ్రీమలో 

అనిమల్ చేల” అని వున్నా తెలుగులో [ప్రాణ్కధలనడం మేలు. ఇవి (పతి 

నంస్కృృతిలోను అన్ని దశలలో ఉద్భవించాయి. జానపద కధలనుకరించే 
పంచతంత్రం వంటి అనేక సాహిత్య కధలకు, (ప్రాణి కథలు (పేరణనిచ్చాయి. 

GC ప్రాణి కధల్లో పళుపక్ష్యాదుల మానవీకరణం౦ కనిపిస్తుంది. మనిషి చేస 

సాహసాలను (పాణులుకూడా చేస్తాయి. చాలాకధల్లో వంసన్సరం పాత్రల మధ్య 

ఘర్షణ సామాన్యంగా కనిపిస్తుంది. మంచి పా(తలు చెడ్డపా(త్రలు తప్పకుండా 

ఉంటాయి. మాయలాడి నక్కో, తోడేలో, మరో జంతువో మోసం చేయడం 

ఒక్కొక్క సారి తను. తవ్వుకున్న గోతిలోనే తాను పడడం ఈ కథల్లో 

కథాంశం, కధల మాదిర్హను పట్టీ చేసిన ఆర్నధథాంప్పన్ తమ సూచిలో ప్రాణి 

“కధలలో ఈ (క్రింది (ప్రధాన శాఖల్ని గుర్తించారు. 1. ఆడవిజంతువులు 
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2, అడవి జంతువులు- పెంపుడు జంతువులు శీ. మనిషి. అడివిజంతువులు 

4 పెంపుడు జంతువులు 5. పక్షులు 6. చేపలు 7. ఇతర జంతువులు,వస్తువులు. 

అయితే ఈ పట్టీలోని జంతువులు ఆయా కధల్లో ఆలాగే ఉంటాయని 

ఏలా చెప్పడం ? ఇక్కడి జంతువులే వేరువేరు కధల్లో ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్క 
సారి నీతికధలనుంచి పాణికధల్ని వేరు చెయ్యడం కూడా చాలా క్షష్టమవు 

తుంది. సాహిత్య కధల్ని కూడా జానపద కధల్నుంచి వేరు చెయ్యడమూ 
ఒక్కొ. క్కసారి కష్టమే. సంచతం(త, హితోపదేశాల కధలూ, ఈసపునీతి 

కధలూ కూడా ఎన్నో. విదాలుగా జానపదుల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్ళాయి. పాత్రల. 
పేర్లు కూడా, పంచతం (త్రాదులలోవీ (కరక | దమనక మొదలై న పేర్లను “కరి 
కాటకుడు” వె. రా పేర్లుగా మార్చి. వాడుకో వడమూ వుంది) "జానపద కథల్లోకి 

వెళ్ళాయి. ఈ క్రిందికధలో మేకకూ కరికాటకుడనే పేటను చెప్పాడు నివేద. 
కుడు (వ పెద్ద వెంకటప్ప, (శ్రీనివాసపురం, కోలారు జిల్లా). 

“ఒకమేక ఉరేసుకొని ఉండె. కాలు చిక్కుకు పోయె. నక్క_చూని 

దాన్ని తినవాలని. “సీ పేరేమి అని అడిగె. “గడ్డ గలిబిలిగాడ' ని ఆ మేకా 

కరికాటకుడు చెప్పె. నక్క. తనను తినవాలని వచ్చిందని తెలుసుకొని మేక 

ఇట్లనె. “రేపొద్దున కాళికకు పూజ, నూటొక్క_ పులులు బలికావాలి. మింటికీ 

మంటికీ టారులె త్తి ఉన్నాననె. నక్క పారిపోయె, దానికి పులి అడ్డమొచ్చె, 

నక్క యెగబోసుకొని పోతుండె. మేకను గూర్చి చెప్పి “ఇంకేంగతి” అనె. 
పులిభయపడవద్దని నక్కకు చెప్పె, తీగలుపె:కి నానడుముకు కట్టు అని చెప్పి 
అ'ఫే కట్టిం కా నె. 

నక్క-, పులి కలిసి మేకదగ్గరికి వచ్చె. “ఏమయ్యా, పట్టుకొ స్తివా” 

అనో మేక. “నూటొక్కపులి కావాలంటిని కదా ఒకే పులిని తె స్తివే అనె. 

ప్పలికీ బేదెత్తుకొనేసె. నక్క ఒకచెట్టుమీద, పులి ఒక చెట్టుమీద పడె, నక్కకు 
మరీ ఆయాసమాయె. “నీకు ఆయాసం తీర్చడానికి ఇక్కడ ఉయ్యాల పీట 

ఉంది. పణుకోబెడతాి అని నక్కను పడుకో బెట్టి పులిఊోచె. నక్క పాట పాడ 

మనె. నక్కను పడుకోబెట్టి “నీకొమ్ముల్లే గొరుసుల్లే నిన్ను మింగతా” అంటూ 
పాడె, నక్కబాగా యోచించె. “నీవు పడుకో. నేను పాడతాి? అనె: పులి పడు 
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'కొనె. నక్కదాన్ని ఊచె, పులికూడా పాట పాడమనె, “నీఇంటికి తలుపులే 

దారబందములే, నే నురుకుతాి అని అది ఉరికిందే ఉరికిందే,” 

ఈ కధ సంళమెం'దే; నీతికథ కాకున్నా దీనిలో జీపితసత్యం సరళ 
రూపంలో సూచ్యంగా కనిపిస్తున్నది. “మేరిపోతు గాంభీర్యం? అనే ,మాటకు 
వేటుగా మాటలతో మాయచేసే మేకలాంటి వాళ్ళయితే పులిని కూడా భయపెట్ట 

_- వచ్చునన్నది ఒక సత్యం. పులి ఎట్టి పరిస్థిత్యు+నూ తన క్రూరబుద్ధి పోనిచ్చుకోద 

నేది ఇంకోనత్యం. నక్క ఈ కధలో మోసగాడికి (ప్రతీకగా కాక తెలివిగల 
' జంతువుగా, పిరికి పందగా చింత్రిత మై మైంది. పులి దుర్చుద్ధిని పసిగట్టి తెలివిగా, 

తప్పించుకో గలిగింది. 

పైన చెప్పిన కథవంటివి నేరుగా ఏ నీతినీ బోధించవు* కాని పళు 

పక్ష్యాదులు పా్యాతులుగా ఉండే అనేక కథలలో నీతి (పధానంగా ఉంటుంది. 

(పాణి కథలే కొంతకాలానికి నీతి కథలుగా సరిణమించాయంటారు. ఆయినా 

(పాణి ప్మాతలకం పె సీతిశే వీటిలో ఎక్కు_వ (ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఇవి" 

కూడా సంక్షీ ప్తంగా ఉంటాయి. నాటకీయంగా, సీత్రి వాక్యంగా అంతమవు : 

తుంటాయి, సిత్రిక్రథల చివర ఉండే వాకా వలు _అనుభవసారాలై న సామెతలను 

పోలి ఉంటాయి. ఈసపు నీతి కథలే పెక్కు. కథలకు మూలమైనవనే అభి 

(పాయముంది. (పపంచంలో వివిధదేశాల కథలకు, స్ఫూ ర్రినిచ్చిన పంచ 

తం్యతం ఉండనే ఉంది. పశుపక్ష్యాది పాత్రల ద్వారా మానవ స్వభావాన్ని 

అత్యంత రమణీయంగా ఆవిష్కరించిచూ పే కధల్లో మొట్టమొదట పంచ 

తం (తాన్ని చెప్పుకోవాలి. బుద్దుని జాతక కథలలో కూడా జానపద మూలాం 

శాలే ఎక్కువగా కనిపిసాయి, ' 

(పాణిళథలూ , నీతికథలూ నామాన్యంగా ఇతర కథలకం కె చిన్నవిగా 

ఉంటాయి. మూలాంశాల సంఖ్యకూడా తక్కువగా. ఉంటుంది. ఆదిమానవుడు 

పశుపత్యాదుల దెహనిర్మాణం, స్వభావం మొదలై నవాటిని పరిశీల నాదృష్టితో 

చూడడమే (పాణి కథలు రూపొందడానికి కారణమంటారు. అయితే. మొదట 
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టే ఉద్దేశం ఉపదేశం చేయడం కాదు. తర్వాత తర్వాత గు పంగా ఉండిన 

ట్ థలుగా పరివర్తన. చెందాయని చెప్పవచ్చు. పె్ష' 
లెవరై నా చనిపోతే వాళ్ళు పశుపక్ష్యాదుల దే చేహలలో నిపసిసాంనే నమ్మకమూ, 
మానపునిలాగా మిగిలిన (పాణులూ (పవ ర్రిసాయనే భావమూ నీతికథలు 

ఉత్పత్తి తి కావడానికి కారణాలని కొందరు విద్వాంసుల భావన, కార్యకారణ 

సంబంధాల అన్వేషణలో ఉద్భవించిన [ప్రాణికథలు నీతికథలకు మూలంకొదనే 

ఆభి పాయం కూడా ఉంది, రూ డో (E Rohde) అనే విద్వాంసుని (పరం 

భారతదేశ మే సీత్రికథలకు పుట్టినిల్లు. బెన్సె ఈసపు సీతికథల ద్యారా _గీస్లో , 

ప్రవేశించిన ఈ కథారూపం అరా నుంద భారత దేశానికి వచ్చిందని భావెం. 

చాడు. మరికొంతమంది పాత ఒడంబడి లోని (016 Testament) అతి 

ప్రాచీన భాగా లలోనే సీత్రి కధలున్నాయని, అందువల్ల పూర్వ సెమిటిక్ నుంచి 

ఇవి ఆయోనియాస్కు వెళ్ళి అక్కడ్నుంచి మెస పటోమియా నాగరికత 
మూలంగా భారతదేశానికి వచ్చి. ఉండవచ్చునని భావించారు. 

తెలుగు దేశమంతటా (ప్రచారంలో ఉండే నీతికధల్లో పేలపిండి |బ్రాబా 
ణుడి కధఒకటి, దీనికి. ఎన్నో పాఠాంతరాలున్నాయి. వాటిలో నెల్లూరు జిలా 

పాఠాంతరం ఈ క్రిందిది, | 

““ఒకఊర్లో (బ్రాహ్మడొకడుం డేవాడు. అతని భార్య పేలపిండి దొంతి 
కుండల్లో అమర్చి పెట్టింది. వాటి ' దగ్గరగా వడుకున్న, (బ్రాహ్మడికి ఎన్నో 

ఆలోచనలు రాసాగాయి. ఈ సపేలపిండిని అమ్మాలి. వచ్చిన - డబ్బుతో ఒక 

కోడిని కొనాలి. ఆ కోడి గుడ్డు పెడుతుంది (బ్రాహ్మణుడు కోడినికొని గుడ్డు 

పెట్టించి వ్యాపారం చేస్తాడా అని _పళశ్నించా లనే భావన ఈ కధ పసితనంలో 

వింటుండగా కలగలేదు. .) కొన్ని దినాలకు కోడిపిల్లలువచ్చి, అవి పెద్దవై మళీ? 

గుడ్డు పెడతాయి. కోళ్ళనన్నిటినీ అమ్మి ఒక మేకను కొనాలి. మేక పిల్లలిం 

కంటుంది. మేక్షలన్నీ ఎక్కువ. కాగానే వాటిని అమ్మి బ|రల్ని కొనాలి. పాలు 

అమి డబ్బుచేసుకొని, బె దూడల్ని వే పస్తే వాటిని పెంచి పెద్దచేసి అన్నిటినీ 

అమ్మి పొలంకొనాలి, వ్యవసాయం చేసిచేసి భూస్వామై, బాగా ఐశ్వర్యం 

-. సంపాదించిన తర్వాత. ఇల్లు వాకిళ్ళతో క సుఖంగా కాపరం చేస్తుంటాను, 

సుష్టుగా భోంచేసి పడుకొని తాంబూలం తేవే అవి భార్యతో చెస్తాను. భార్య 
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కథల అధ్యయనం వ్ 

(పపంచంలో విద్వాంసుల వృష్టి ముఖ్యంగా జానపద కధలమీదనే 

పడిందని ఇంతకుముందే చెప్పడమైంది. వీటిని గురించిన అధ్యయనం వల్లనే 
ఆనేక సిద్దాంతాలు ఉద్భవించాయి, పందొమ్మిదవ శతాచ్చైనుం చే జానపద కధల 

ఆధ్యయనం (పారంభమయింది. (గమ్ సోదరులు 1812లో (పచురించిన కథా 

సంకలనం జానపద కథాకే(తోంలో ఆనేక విద్వాంను సులకు ఆస క్రిపు శేట్లు చేసింది. 

భారత దేశంలో ఉద్భవించి ప్రపంచంలోని పలు[పాంతాలకు వ్యాపించిన పంచ 

తంత కధలు, జాతక కధలు మొదలై నవి కూడా కొన్ని సిద్ధార్మతాల ఆనిర్భా 

వౌనికి దోహదం చేశాయి. (గిమ్ సోదరులు, ఆం(డూల్యాంగ్, "బెన్సె, "పేలర్, 

_సైత్ థామ్సన్ మొదలై నవారు సెద్దాంత (పతిపాదకులయ్యారు. ఈ సిద్ధాంతాలు 

జానపద కధల పుట్టుక, వికాసాలను గుకించి మాత్రమేకాక జానపద విజ్ఞానం 

లోని అనేక శాఖలను గురించిన "పెక్కు విష యాలను అర్థం చేసుకోడానికి 

ఉపయోగపడతాయి. 

జానపద కథల ఆధ్యయనంలో పరికీలించవలపిన కొన్ని విషయా 

లున్నాయి. ఆధ్యయనంలో సేకరణ, పరిష్కరణ, విశ్లేషణ అనే మూడు దశ 

లున్నాయి. కథలను సేకరించేటప్పుడు నివేదకులు చెప్పింది ధ్వని ముద్రణ 

(tape recording) చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఒకవేళ ఇది వీలుకాకపోతే 
కనీసం నివేదకులు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా రాసుకోడమెనా చాలా ముఖ్యం. ఒకే 

నివేదకుడు రెండవసారి ఒకే కథను చెప్పినా దానిలో భేదం కనిపించవచ్చు. 
పాఠం (6౫1) మాత్రమే కాక కథా సందర్భం (060౧1964) కూడా ముఖ్య 
మన్నడి మరిచి పోకూడదు, కథలు మొదలై న జానపద విజ్ఞాన రూపాలను. 
"సేకరిం చేటప్పుడు అనునరించాల్చిన పద్దతులను గురించి అనేక విద్వాంసులు 

కొత్తకొత్త సిద్దాంతాలను రూపొందిస్తున్నారు. కథ చెప్పేటప్పుడు నివేదకులు 
మధ్య మధ్య తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తుంటారు. అవి కూడా జానపద. 

'విద్వాంసునికి చాలా ఉపయోగిస్తాయి. ఇలాంటి వాటికీ అలన్ డండెస్ మౌఖిక 

సాహిత్య విమర్శ (0౭! literary criticism) అని పేరు" పెట్టారు (1978: 

88 — 49). కథను సేకరించే వాళ్ళు కథతో చాటు దాని సందర్భాన్ని, 

పాఠాంతరాలను, నివే పదకుల మౌఖిక విమర్శను కూడా సేకరించాలి ఇక కథ 
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చెప్పే కాలం, చెప్పేవారి వయస్సు, కులం, అతనా కథను ఎక్క-డ విని నేర్చు 

' కున్నది కూడా తెలుసుకోవాలి, . 

సేకరించిన కథల పరిష్కరణలో ఎన్నో మెళకువలున్నాయి. కథలో 
పదాలు, వాక్యాలకం పె కథావస్తువు, మూలాలశాలు వధానమైనవి. వీటి సహో 

యంతో మూల పాఠాన్ని గుర్తించే (పయత్నాలు జరపవచ్చు. ఈ పనుల్లో 

స్టీకిథామృన్ మూలాంశ సూచి; ఆర్నె- థామ్బన్ల _“వమాదిరిసూచి” బాగా 

ఉపయోగినాయి. ఏయే మూలాంళాలుఏయే (పదేశాలకు సహజమైనవనే విష 

యాన్ని మూలాంశ సూచి ద్వారా, తెలుసుకోవచ్చు. ఆ'ఫే కథాతం (త్రం గురించిన 
విశేషాలను, (ప్రాదేశిక వై శిష్ట్యాలను “మాదిరిసూచి” ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. 

మూలపాళ నిర్ణయం, పాఠపరిష్కరణ అయిన తర్వాత నిర్మాణాత్మక అధ్య 

యనం, సాంస్కృతిక అధ్యయనం జరిపి కథావిశ్లేషణ చెయ్యవచ్చు. భాషా 

శాస్త్రంలో లాగానే కథలను కూడా వర్ణనాత్మకంగా (descriptive), తుల నాత్మ 

"కంగా (comparative) చారిత్రకంగా (historical) పరికీలించవ చ్చు. ఒక 

కథలోని నిర్మాణాత్మకమైన ివిశేషాలను తెలుసుకొని వివరి'స్తే అది వర్ణనాత్మక 

పరిశీలన అపుతుంది. కథ మూలం, వికాసం, (పచారం మొదలై న వాటిని 

గురించి తెలుసుకొని ఆ కథ చరితను పునర్నిర్మించడానికీ (పయత్ని సే అచి 

చార్మితక విశ్లేషణ అపుతుంది. అనేక (ప్రదేశాలలో కనిపించే వివిధ పాఠాంత 
_“*రాలను, ఇతర భాషలలోని కథారూపాలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించి,. పరిశో 

ధించడం తులనాత్మక విశ్లేషణ ఆవుతుంది. ఈ విధంగా కథలను సేకరించి, 

పరిష్కరించి, విశ్లేషించడం వల్లి సమస్త మానవజాతికి 'సమానమైన 
అనేక విషయాలు అవగతమవుతాయి. మానవ సంస్కృతిని అధ్యయనం 

చేయడానికి జానపదకథలు సహాయం చేస్తాయనడంలో సందేహం లేదు. 

విదా౭ంసనుల కాకి ప్రంసుల కృషి 
తెలుగు భాషలో జానపద కధలకుండే వ్యా ప్రిని, (ప్రచారాన్ని ఒకవైపు 

తలచుకొని, ఈ త్షేతంలో జరిగిన కృషిని తలుచుకుంటే ఎవవశై'నా బాధ 
వేస్తుంది. తెలుగువారి సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలంటే భారత రామాయ 
జాల శిష్టకల్పనల కంటు కధలు, సామెతలు, గేయాలు మేదలై_ నవే ఎక్కువగా 
పనికి వస్తాయి. కాసొ మనం వాటిని ఉపయోగించుకోకి పోవడం దురదృష్టకరం, 
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నిజమైన జానపద కధల ఉత్తమ సంకలనం ఇప్పటికీ తెలుగులో ఒక్కటిహవా 
(పచు౨౦ పబడలేదం పే అతిశయో క్తికాదు, అబద్ధం అంతకన్నాకాదు. మధి 

సుబ్బన్న దీక్షితుల కాశీమజిలీ కధలు, ముసునూరి వెంకటకా స్రీగారి తెలుగు 

జాతీయముల కధలు, పరమానందయ్య శిష్యుల కధలు, మర్యాద రామన్న 

కధలు మొదలై న వాటిలో కొన్ని జానపద కధలు, జానపద కధలవంటివి కని 
పించవచ్చు. కాని ఇవి చాలా వరకు లిఖిత[ ప్రతుల ఆధారంగా రూపుగొన్నవి. 
డో* వి, రామరాజుగారి ‘FlOk tales of Andhra Pradesh’ |§74తో వెలు 

వడ్డది. (Sterling Publishers PVT LTD). ఉస్మానియా విశ్వవిద్యా 

లయంలో కె. సుమతి జానపద కధలను గురించి పరిశోధించి పిహెచ్. డి 
పట్టం పొందారు. 

ఇరుగు పొరుగు భాషల్లో, ముఖ్యంగా కన్నడంలో జరిగిన కృషి మనకు 

కనువిప్పు కలిగించేటటు వంటిది. కన్నడంలో ఉానపదకధల సంకలనాలు 

ఆత్యంత (ప్రామాణికంగా, శాస్త్రీయరీతిలో వెలువడ్డవి. 1969లో .రాగొ (రామే 

గొడ) (ప్రచురించిన “కర్ణాటక జనపద కథిగళు' రెండవ ముద్రణ భాగ్యాన్ని 

కూడా పొందింది (18789). ఇందులో సుదీర్చ మైన ముస్నుడితోబాటు కిన్నర 

_ కథెగపు (ఆద్భుళకథలు), నీతి కథెగళు, ప్రాణికథెగళు, అతి మానుష కథే. 
గళు, వినోదకథెగళు, ఒగటు కథెగచ అన్న ఆరు శీర్షికల క్రింద 68. అచ్చ 

మైన జానపదకధలున్నాయి. డా, జీ. శం, పరమశివయ్యగారి 'కన్నడ జానపద 

క్రఖెగళు' (1870, మైసూరు విశ్వవిద్యాలయ (పచుకరణ) మరో గమనార్హ 

సంకలనం, కధలలోని మూలాంశాల ఆధారంతో ' కన్నడ. జానపద కధలను, 

_ విభజించి 71 పుటల విలువైన పీఠిక రాసి ఒక గొప్ప సంకలనాన్ని అందిం 

జోరు డా. బీశంప, అతిమానుషపత్నులు, అతిమానుష పతులు, ఆతిమానుష 

విరోధులు, రమ్య కథలు, ఆద్భుత కధలు, బుద్ధెమ ంతుల కధలు, హాస్యకధలు, 

(ప్రాజికధలు అనే శీర్షికల క్రంద ఈ సంకలనంలో 68 కథలున్నాయి. కధల 

"సేకరణ. కర్నాటకంలో ఎంత వి _స్సృతంగా సాగిందం సే _ వివిధజిల్లాలకు 

సంబంధించిన ప్రాదేశిక కథాసంకలనాలు కూడా ప్రచురించబడ్డాయి. 

ఇక్ ఇరగ్రీను భాషలో జానపద కథాసంకలనాలకు లెక్కలేదు, అధ్య 
యన దృష్టీతో చక్కగా కధల్ని విశ్లేషిస్తూ (వాసిన (గంథాలు కూడా 



'ఆ౦భుల జూసేపద్ విజ్ఞాసేం ' కలి 

కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి, ఇటీవలనే (1981) కీ రిశేషులి.న _(పముఖ వానపద 

విద్వాంసులు రెచర్డ్ ఎ. డార్చన్ మాలికా సంపాదకులుగా చిలీ, వైనా,, 

ఇంగ్లండు, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, గ్రీస్, హంగరీ, ఎర్హండు, ఇదేల్, జపాన్, 

"మెక్సికో ॥ నార్వే దేశాల జానవడకధలు వేరువేరు సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి. 

(గమ్, 'చెన్ఫె మొదలై నవారు చేసిన కృషిని గురించి ఇంతకు ముందే సూచచా 

(పాయంగా చెప్పడం జరిగింది. 

కథాన్నే శ్రానికి స్ట సిక్ థామ్సన్ చేసిన సేవ మరువరాసిది. ఈ క్షేత్రంలో 

కృషి చెయ్యాలనుకునే. ఏ విడ్యార్థి అయినా థవామ్బన్' రాసిన *దిఫ్రోక్ చెల్” 

{New York : Holt Rinehart, and winston, Inc; 1946) ఆనే విద్వ 

'భ్లింకాన్ని నంవ్రతించి తీరాల్సిందే. ఈ పుస్త సకంలో నాలుగు. భాగాలున్నాయి : 

పద కధల న్వరూపం, వివిధ రూపాలు; ఐర్హండునుంచి ఇండియా వరకు 

నపదకధ; ఆదిమ సంస్కృతిలో జానపదకధ; జానపడ కధల అధ్యయనం. 

కామ్బన్ త తయారుచేసిన  మూలాంశనూచి, ఆర్నె = థామృన్ల “మాదిరిసూచి 

గురించి కూడా. చె చెప్పడం జరిగెంది. (పావ్, “మార్భాలజి ఆఫ్ ది ఫోక్ సేల్” 

ద్వారా కధల అధ్యయనంలో విప్లవాత్మ శ్రకమైన మార్పులను తీసుకొని వచ్చాడు, 

'తర్వాత లెవిస్టాస్ నిరా గణాత్మక అధ్యయన విధానాలను అఆవళలంబీథచి ఈ 

కే తాన్నిమరింత ఫలవంతం చేశాడు. జానపద 'కథాక్షేతంలో పలువురు 

విద్వాంసులు ఇంకా ఎన్నో విధాల కృషిని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. కధలను 

నిర్మాణాత్మకంగా, సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా, భాషాశాస్త్రపరంగా, 

విశ్రేషణాత్మకంగా ఇంకా అనేక విధాల పరిశీలించడం ' ద్వారా ఒక సంస్కృతి 

(పత్యకతను 'తెలుసుకొనడం. సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని విద్వాంసులు 

గుర్తించారు. 

టిప్పణి 

1. Myths display the stuctural, Predominantly cult- 
ure specific, and shared, semantic systems which 
enable the members of a culture area to understand 
each other and to cope withthe unknown. More stri~ 
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ctly, myths are stylistically definable discourses that 

express the strong components of semantic systems’ — 

P. Maranda (Ed} Mythology. Penguin Education. 

Reprinted 19/3, p p. 12-13 

౫, ఇది మా బంధువుల వంశొనిక సంబంధించిన పురాణరా, ఇదే పురా 

కాన్ని ఇంకా అనేక వంశాలకు అన్వయించి చెప్పడమూ విన్నాను. కొన్ని 

జానపద కధల్లో, కథాగేయాల్లో కూడా ఇలాంటివి వస్తాయి. కన్నడంలో 

ఇలాంట్దే ఒక కధనం ఉంది. దానిలోనీ మూలాంశమూ తెలుగు వంటిదే.* 

నేను విన్న తేలుగు. పురాణం సుమారు 20 -- 25 సం॥ (కితమే.నా చెవిని 

పడింది. ఈ కన్నడ కథనం ఇటీవలనే (198) (వ్రచురిత మైంది (జి.వి.డి. 
“కన్నడ ఐతిహ్యగళు”, తేజస్విని [పకాశన, మడి కేరి.. “గు త్తలు గంగబ్బ 

గోరి వంశపు విషాదకధ” అనే పేరుతో ఇది (ప్రచురితమైంది. “గంగజ్ఞగారి 
పూర్వికుల్లో ఒకరికి భార్యలిద్దరుండేవారు. ఒకరికి బిడ్డలు కలిగారు. 'మరొకరికి 

కలగలేదు. చాలామంది దేవుళ్ళకు మొక్కుకొన్నందువల్ల ఆమెకూ గిర్భం 

సచ్చింది. తొమ్మిది మాసాలు మోసి కనింది. కాని బిడ్డను కాదు, పామును, 

ఆ పామునే ఆమె (ప్రీతిగా పేంచింది. పండుగలు - పబ్బాలు వచ్చినప్పుడు 

“నాగప్ప, ఎందుకు వూరకున్నావు. అక్కా- చెల్లెళ్ళను పిలుచుకురావా”* అం౦ంపే, 

నాగప్ప తోడబుట్టిన వాళ్ళను పిలుచుకొని రావడానికి వెళ్ళేవాడు. వెళ్ళి గడప 

దగ్గర పడగ విప్పి నిలుచుకునేవాడట. అప్పుడు ఇంట్లోవాళ్ళు “పంపిస్తాం 

రావయ్యా" అంకే పొలు తాగే వాడట. *పంపించం” అంపే శాగేవాకడు. 

కాదట. ఇంటికి తిరిగి వచ్చి పంపించలేదని తొలాడించే వాడట. ' 

ఇంటో నాగపష్ట తలిని అంటిపెముకొని ఉండేవాడట. ఎప్పుడూ ఆమె 
. ౧ గ జ కష. 

దగ్గరే ఉండేవాడు. పండుగ రోజుల్లో తీరికే లేకున్నా ఆమెను వదిలే వాడు 

కాదు. ఒకమారు పనుల ఒత్తిడిలో తిరుగుతూ కాళ్ళకు చుట్టుకుంట్లుండగా 

“ఎందుకయ్యా ఇలా ఏడిపిస్తావు. ఏక్కడై నా ఒకమూల కూచోలేవా?' అనే 
సాకి నాగప్ప కోపగించి ఒక మూల పడుకున్నాడు. నాగప్పతల్లికి కళ్ళు సరిగా 
కనిపీంచేవికాదు. రాగిపాత్రలో అన్నంవండి మూల .పడుకున్న నాగప్పమీద 

"పెట్టింది. చురచురఅని శబ్దంపచ్చేసరికి అనుమానం కలిగి “నాగప్పా' 
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“ నాగప్పా" ఆని పిలవగా, రాకపోయేసరికి పా(త్రకింద చూచారు. నాగప్ప 

జొచ్చిపడివుం డే సరికి. దుఃఖంతో. _చవాగప్పను. ఒళ్లో చేనుకొనివచ్చి 

గుడి పక్కన అగ్నిప్రవేశం చేసిందట. వాగవ్పచనిపోతూ *వీరి వంశాభివృద్ధి 
కాగూడదు? అని శాపం ఇవ్వడంవల్ల ఇప్పుడు ఆ ఇంటి పేరు చె ప్పేమగవాళ్లు 

లేరు.ఆడవాళ్ళు మ్యూత్రం ఉన్నారు. ఇప్పటికి ఆ ఇంట్లో ఆ పండుగను 
ఆచరించరటి” 

3, ” Itis an activity more ancient than ‘the pyra-— 
mids and in ౧౦ wise dependent on the extent of our 

western culture, cheops, the great pyramid builder, 

5,000 years .ago had his professional stary-—tellers”- 

Stith Thompson, A Folklore, the Readar, Kennete and 

Mary clarke (Ed.). 1965, P. 40. 

జల. tales invaded Europe through, the Arab 

conquest in Spain and the influx of Levantine ttaders 

into Byzantine Empire, affecting mainly literary 
media. A third impulse came through the Mongolian 
invasion that helped import oral tales into eastern 

Europe’ —Linda Degh, Folklore and Folklife, Richard 
M. Dorson, 1972, p. 56. 



సా వెతలు. 

“ఏదోసామెత చెప్పినట్లు” సామెతను గురించి 

సింది ఏముంది ఆని ఎవరై సా అనుకోవచ్చు. కొని 

అనుభవం వెనక ఒక పరిపూర్ణజీవిత సత్యమే దాగి ఉండవబ్బు- ఒక సంపూర్తి 

జీవిత సారమంతా ఒకే వాక్యంలో ఆడగి ఉండవచ్చు, తెలుగు వారి సామె 

తల్లో తెలుగువారి జీవితంలోని అనేక ముఖాలు తొంగి చూస్తుంటాయి. ఆ 

కన్నడిగుల సామెతలు, తమిళలవి, వంగభాషవారివి, బై చై నా వారివి, జపాన్ 

వారివి, అమెరికా వారివీ, 

సామెత అనే మాట సామ్యత? నుంచి వచ్చిండి. వీటి ముఖ్యగుణా 
లలో సామ్యతను. చెప్పడం కూడా ఒకటొ. దృష్టాంతమనే అర్థంలొనే హంగరీ. 

భాషలో పసెల్డబెగెడ్ _(pelda begged) సీ, అరబ్బీ భాషలో, 
. మతల్ (Matha అనీ సామెతకు పేర్దున్నాయ. ఆంగ్లంలో సామెతను 

“పోవెర్స్* (pProVerb) అంటారు, సంస్కృతంలో సూ క్రి అని, నుభాషిత 

మని, తమిళంలో పశ ముళి (పాతమాట) అని, కన్నడంలో. గాదె (గాథా శబ్ద 

భవం) లేక నాణ్డుడి ఆని అంటారు. జన జీవితాని కున్నంత వై విధ్యం సామె 

- తలకుంది. సామెతను ని ర్వచించాలం కే వు ) స్తకం చివర చెయ్యాలిగాని, పుస్తకం 

(ప్రారంభంలోకాదని (ఎ. కె. రామానుజన్ 1968: b) చెప్పడంలో సామెతల్లోని 

వై విధ్యంఏలాంటిదని తెలుస్తుంది. రోగర్ డి. ఆ (బహామ్స్ సామెకనునిర్వచిస్తూ. 

ఈ జానపద సాహిత్యరూపంలోని వై విధ్యాన్ని సాధ్యమైనంతవరకు సూత్ర 

రూపంలోకి కుదించాడు ; “సామెతలు | సంక్షీ ప్తంగా, వివేకయుతంగా ఉండే, 

సాంప్రదాయిక అభివ్యక్తులు.” అన్నది ఆయన మాటల్లో ముఖ్యమైంది. 1 " 

జానపద విజ్ఞానం లోని అన్ని అంశాలలాగే సామెతలు కూడా సాం(ప 

దాయికమైనవి. వాటి ప్రత్యేకత వివేక వంతమైనవి కావడం, సంక్షీ వంగా. 

ఉండడం. వి వేకవంత ౦గా ఉండడమన్నది సామెతలపుట్టుకకు సంబంధిం చింది. 
సంకీ పంగా ఉండడమన్నది స్వరూపాన్ని గురించి చెప్తుంది. పలువురి జ్ఞానం 
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5 వ © శ ' ape] hte ఉన - i) 1 కృ_న్ వివెకంగా వెలువడడం (లార్బ జాన్ సెల్ నిర్వచనం, రాగౌచె ఉదా 

య్యాతం౦ం, రాణా 1875 +12, కన్నడం) సామెత పుట్టుకకు సంబ ఏ౦ధించింది, 

సామెతలు సంకి వంగా ఉంటాయి, వాటితో ' ఇరవై పదొలకం "బె 

ఎకువ ఉండవని, ఉంటే అవి సామెతలు కావని కొందరు విద్వాంసుల అఖి 

పాయం (ఇలాంటి అభిప్రాయం ఉందన్నవారు రాగౌ 1875 : 17, కన్నడం) 
చీనివల్ల సామెతలకు సంత ప్రత అన్నది ముఖ్యగుణం అని తేలుతుంది. 

* అల్పొక్షరాలలో' అనల్నార్థ రచన * అన్న వాక్యానికీ సొమెతలు ఉదా 

హావణలుగా ఉంటాయి. సామాన్యంగా సా మెతలతో ఒక్య వాక్యం మా(తం 

ఉంటుంది. [పాచీన కళాత్యక అశభివ్య కలలో సామెతలు ముఖ్యమైనవి.అయితే. 

సామెతలు ఎప్పుడూ సండీ ప్రంగానే ఉంటాయని అనుకోడానికి వీలులేదు. 

చాతి. దీర్హమె, గంభీరంగా, సూచ్యుంగా ఆనుభవావ్ని ఆభివ్య ప 

చిం చేల్లయిశే అలాంటి వ న వాక్యాలను సామెతలని ఏ పిలవవడంలో * తప్పులేదు. 

త 

సామెతలో ఒ ఒక వాక్యంగాని, ఒకే. పరిమాణంగల ఠండు వాకా 

నాని ఉండవచ్చు. చివఎకి అక్షరాల సంఖ్యలోకూడా పోలిక కనిపిస్తుంది, 

అంతే సామెళలోని రెండు భాగాల అక్షరాల నంఖ్య సమానంగా ఉంటుం 
దన్నమాట. “చేసింది పోదు, చేయంది _రాడు*-"చేసేవి లోపాలు, చెప్పితే 

కోపాలు*'-“నలుగురు నడిచిందే బాట, పలువుడు పలికించే మాట" 

లు 

సామెతల్లో సమానభాగాలు ఒకవేళ లకున్నా ప్రాసాను ప్రాసలతో 

గూడిన లయ కనిపిస్తుంది, ఛందో దృష్టితో చూ స్తే షీట్రిలో ద్విపద, పొదొలూ, 

తేటగీతి పాదాలూ, ఆట వెలది పాదాలూ కనిపించవచ్చు, చందస్సు పెరు 
ఎది నా ఇంగ్రమలో, కన్నడంలో, తపుళంలో కూడా ఈ ఛ ందో బద్ధత కనీ 

పిస్తుంది. లయ అన్నది (పాచి న కవితాగుణాలలో ఒకటి, పాక కన మానవుని 

భాష మామూలుగా లయబద్దంగా నే ఉండేదని మానవళాస్త్రం చెప్తుందీ: అందు 

చేత (ప్రాచిన మానవ సంస్క తిని (పతిబించించే సామెతల్లో కూడా లయ 

ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఈ లయ సామెతలను గుర్తు పెట్టుకోడానికి ఉప 
యోగిస్తుంది, కవితాగుణం సామెతల్లో ఉంటుందని చె చెప్పవచ్చు,” 
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 సామేతల' లక్షణాలలో మానవుని వివేకాన్ని (ప్రతిబింటబిం చేవిగా ఉండడం 
ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు కాని ఈ వివేకం వదె నో వాక్టరూపంలో రూపొౌంద 

గానే ఆది సామెతగా చెప్పుడానికి వీలులేదు. అది. ఆ క్షణంలో ఒక ఉ క్తి 

. (32) రు మాత్రమే, ఆ ఊ క్తి (ప్రజల్లో బాగా (పచారమై తనదై న ఒక సంప్ర 

వాయాన్ని వర్చరచుకోన్ ఆ తర్వాతనే సామెత అవృతుంది.. 

సామెత నాణిం వంటిది. ఎవరైవా నాజాన్ని మ్యద్రించగానే అది. 
చలామణీతలోకి రాదు. (పభుత్వం: వారు మద్రిం'ినా, (వజల్లో చలామణ 

అయిన తర్వాతనే నోణానికి విలువ వస్తుంది, అమే" సంప్రదాయం... జను 

(పియకత్యం లేని ఊఉక్కులు ఉకులుగానే ఉంది పోతాయి, సూక్తులు కాలేన్న. 
ol (a =) 

. పదునైన థావాల్ని పదునైన మాటల్లో చెప్పడం. సామెత లక్షణం. 

చెప్పే విషయాన్ని సాధ్యమైనంత సూటిగా. చెపాయవి. మానవుని దీరానుభపం 

ఆధారంగా ధూ పుదాల్చిన సంక్ పవాక్యాలు కావడం చేత పామెతలకు ఈ ' 

తీ క్షత లభ్యమెందని చోప్పవచ్చు, చెప్పే విషయాన్ని ఆలంకారికంగా గూ ఢాడ్జ్ 
నా 

* 

ద్యోతకంగా చెప్పడం సామెతకు మరో లక్షణంగా చెప్పకోవచ్చు, సామెతల 

లోని భాష సాంకేతికంగా ఉంటుండి. రూపకం. ఉపమ, దృష్టాంతం సామె 

తల్లో తరుచుగా కనిపిస్తుంటాయి. అయి తేన్వభావో కులు కూడా కొన్నిఉ ంటాయి.. 

' మొత్తం మీడ సంక్షి ప్రమైన. వివేకయుతమైన, తీకమెన, సాంప్రదాయికమైన, = 
జనప్రియ మైన , అనుభవ మూలమైన అభివ్య క్రి సామెత ఆని నిర్వచించ 

పటు, 

ఉత్పత్తి 

కథలు, కథాగేయాలు మొదలై నవి పెద్దవిగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో 

పొర్నీతక విషయాలు' కొన్నిటికి కొన్నయినా చేరడానికి అవకాశం ఉంది. జాన 
పద సావాత్యంలో గద్యకథనాలు, వద్యోకథనాలు మాత్రమే కొంతవరకు 
చారిత్రక అధ్యయనానికి లొంగుతోయి. జానపద సాహిత్య రూపాలలో 

సామెత అన్నిటికంటె చిన్నది కావడం వల్ల దానిలో చరిత్రకు సంబంధించిన 

ఆధారాలను 'వెతకడం చాలాకష్టం, అందువల్ల సామెత పుట్టు పూర్వోత్తరాలు 

తెలుసుకోవడ మం 'పే ఇసుకలో తైలం తీసినప్లే. 
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మౌలికమైన (ప్రకిభ. కల్పనాశ క్రి, అన్వేషణాస క్రి ఉండిన అతి 
గ1పాచీన మానవుకే సామెతలను సృష్టిం చాడనడంలో సందేహూంలే.దు. సామె 

తలను. వొటి ఉత్పత్తి తిని గురించి "ఆలోచించే టప్పుడు కూడా మసేం మిగిలిన 

జానపద విజ్ఞాన్ విభాగాలకు అన్వయించే సిద్దాంతాలనే అన్వేయించవచ్చు. 

వీటన్నిటిని మూడు (పశ్నల కింద పరికీలి ంచవచ్చు. సా మెతలుగాని, (పక్రియ 

గాని 1 ఎందుకు పుట్టింది + 2. ఎక్కడ పుట్టింది * లీ, ఎప్పుడు పుట్టింది 2 

అన్నమే ఆ మూడు (పశ్నలు, మనోవి'శ్లేషణ సిద్దాంతం, స్వప్న సిద్దాంతం 

మొవలై నవి పామెతలు ఎందుకు పుట్టాయి ఆన్న దాన్ని తెలుసుకోడానికి కొంత 

వకు ఉపయోగిస్తాయి. సామెత ఏ ఏ కాలంలో పృట్టింజనడానికి ఎక్కడై నా ఒక 

పదంలో చరిత్రకు సంబంధించిన వెలుగును _పసాదించే అర్ధం వుంే 

కొంత పయత్నం జరపవచ్చు. లేడా మానవ నంస్కృృతి వికాసంలోని వివిధ 

ఘట్టాలలో డన్నయినా | వ చింబించె విషయ ముంకె దాన్ని బట్టి కొంత 

పరిశోధన జరపవచ్చు. “ఇంట్లో ఈగల మోక, యట పలిక్రీల మోతి అనే 

సామెత వీధిలో కారు హారళ్షు వినిపించే ఈ కాలంలో పుట్టింది కౌదన్నది 

వ్చష్టమే, “కాలితో నడిసే , కాశీకి పోవచ్చునుగాని, తలతో చడిస్తే తలివాకిలి 

చాటగలమా" అన్నది ఈ కొలందని చెప్పగలమా? 

భౌగోళికంగా ఒక సామెత ఏ [పదేౌనికి చెంచెంచనే విషయాన్ని పరిశీ 
లించడానికి. చారిితక--భౌగో లిక సిద్దాంతం ఉపయోగిస్తుంది. ఫిన్నిష్ పద్దతి 

అని (పచారమైన ఈ విధానం మామూలుగా కథల 'ఆధ్యయన౨లో ఉపయో 

గంలో ఉంది. అయినా సామెత మొదలై న వాటికి కూడా ఈ విధానాన్ని 

వాడుకోవచ్చు. ఈ సిద్దాంతం (ప్రకారం సామెత ఒక (ప్రదేశంలో పుట్టి మిగిలిన 
_పడేశాలకు వ్యాపిస్తుంది, 

కొన్ని సామెతలు పురాణాలు, వితిహ్యాలు, కథలు మొదలై న వాటిని 

ఆధారంగా చేసుకొని ఉద్భవిసాయి. ప్పరాణేతి హోసొలు చాలా సామెతలకు 

(పేరణ నిచ్చాయి. రామాయణ మహాభారతాలు, జెదిలు, పంచతంత్రం ముద 

ల నవి ఇలాంటి (గంథాలు, ఉదా : “రామాయణంలో పిడకల వేట'-*విం యే 

భారతం వినాలి, తీంే గారెవే తినొలి ఎ “రావమూయణమంతా విని రాముడికి 

సీజేం కావాలని అడిగినట్టు?“ . 



జాజి. అండి ఆార్మధుల జానపద విజ్ఞానం: 
ళీ (చొ ' 

కొన్న నావే మెతలు స్ట్ల పురాణాలకు, చేశ చరి తకు సంబంధించిన 

విషయాలను సూచించేవిగా ఉంటాయి. “తిరుపతి క్షారం” అన్న నామడి అంద 

రికీ పరిచితమైనదే. “రా మేశ్వరానికి పోయినా శ నేశ్వరం: వదలదు” * కాశిక్త్ 

పోయిన వాడు క్తాటికి పోయినవాడు ఒకయే”” మొదలై నవి ఇలాంటివే. ౮66-. 
Neptles and die అనే సామెత ఒకానొక కాలంలో నేపల్స్ వ్యాపా 

రానికి, కళలకు కేంద్ర స్థానంగా ఉండిన విషయాన్ని తెలుపుతుంది. 

Alf roads lead to Rome అన్న సామెత రోమసులు రహదారులు. 

వేయడంలో నిపుణులన్న విషయాన్ని తెలుపుతుంది. *హంపెగె హోగుప్ప 
దక్కి రత తన్న కొంపెయే వాసి, (హంపీకి వెళ్ళడంకం చు తన కొంపే 

నయం) అనే కన్నడ సామెత విషాద భరితమైన విజయనగర. (స్రామాజ్య 
పతనాన్ని సూచిస్తుంది, “ఫాన్సు వ వాళ్ళు ఆక కేసే కాకిని కూడా పదలరు” అనే 

_.ఆంగ్లసామెత ఉంది. నెపోలియన్ రష ష్యామీవి కి దండె త్తి వచ్చినప్పుడు వెల 

కొలది (ఫెంచి న సెనికులు ఆ అన్నం నీళ్ళు ః లేక కాకులనుకూడా చంపి తిన్నారని 

(పతీతి. ఇలా ఎన్నో ఇ చార్నితక విషయాలు, సల ఐతిహో్యలు సామెతలు పుట్టి 

డానికి కారణమవుతాయి. 

ఆనుభవమే సామెతల పుట్టుకకు (వ్రధాన కారణమనేవిషయం తెలిసిం దే. 

(ప్రతిదినం జీవితంలో మనం కన్నవీ, విన్నవీ, అనుభవించినవీ సామెతల 
రూపంలో వెలువడుతాయి. చాలా సామెతలు సరళ మైన ఉపమలరూపంలోను, 

అనుభవనారాలై న వాకౌ శ్ర్లు గా ను, వో 'స్యపూ రితమే మైన చెణుకులుగాను వెలువడు 

తుంటాయి, 'రోట్లోతల'పెట్టి రోకటి చె దః నబ్బకు జడిన్నట్లు? అన్నది ఎ దంప్పడు 

పాట వింటూ చెప్పిన అను భవ వాక్యమా : “చిన్నమింపకు కారం హెచ్చు" 

అన్నది అనుభవ మేకదా. *తీట గలవాడికి తోటగలవాడేకి తీరిక వుండదు? అన్ని 

తిరిగే కాలు, తి స్టేనోరు పూరుకోవు" అని వూరికే అన్నారా? 

లు మన జీవనా నుభవం ఆధారంగా అవతరినాయి, 

. పైన చెప్పినట్లు 1 బఎవిధంగా అవతరించినా సామెతలు సామూహిక వికా 

సం 'పొందుతాయనేది సత్యం. అవి పుట్టడమేమో ఓఒక్కని వివేకంవల్ల 
కొవచ్చు కొని, బహుళ ప్రారం బి పొందిన తర్వాతనే సామెతలవుతాయి. తర : 

తరాలు గా మనిషి సంపాదించుకున) ఆనుభవం ఎవరినోటిలోనై నా వివేకవంక 
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మైన మాటగా వెలువడుతుంది, దాన్ని జనం (గహించి (ప్రాచుర్యాన్ని కలిగిం 

చిననాడు ఆ మాట సామెత అవుతుంది. వేరు. వేరు (పదేశాల్లోని సామెతల్లో 
సమానాంశౌలు కనిపించవచ్చు. దానికి కారణం ఒక సామెత మరొకచోటికి 

(వయాణం చెయ్యడం కావచ్చు" లేక ఒకే రకమైన అనుభవం ఒకే విధమైన 
సామెళ లుద్భవించడానికి కారణం కావచ్చు. డా చాంపియన్ ఈ విధంగా 
అంటాడు, “సామెతలగురించిన జ్ఞానం (పపంచమంతటా ఒక్క టే. భిన్నత్వం 

కన్సించేఏ సామెతల అభివ్య కిలో మాత్రమే. 'మనుష్యులంతా ఒకే పిండి 

నుంచి చేయబడినవాశే. మూల భూతంగా _ప్రాచ్యులనీ పాళ్చాత్యులనీ భేదం 

గాని, తెలుపు నలుపన్న భేదంగాని లేదు. మానవులంతా ఒక్క కే. మానవుని, 
మూలభూత (పవృత్తులెన (పేమ, ఆకలి, భయం మొదలై నవి సంస్కార 
హీనులు” సంస్కారులని లేక అందరికీ సమాన గుణాలుగానే ఉంటాయి. 

మానవుల ఈ మూలభూత (ప్రవృత్తులను తరతరాల నాగరికతలేవీమార్చబేవు"* 

(Racial proverbs, ౧. ౧౫1౧౧). 

సా మెతల్లోశెల్లా అత్యంత (ప్రాచీనమైనవి ఏదేశంలో ఉద్భవించాయి, 
అన్న విషయంకూడా విద్వాంసులను ఆకర్షించింది. బాబిలోనియా, ఈ జిప్రడి 

ఇండియాదెశాల అత్రి ప్రాచీన (గంథాలలో కూడా సామెతలు కనిపిసాయి. ఏసు 
సువా ర్తలలో సామెతలను వాడు కొన్నాడు. ముస్టిముల ఖురానులో సామెతలు, 

సామెతలను పోలిన వాక్యాలు చాలా ఉన్నాయి. వేదాలలో ఉ పనిషత్తులలో 
సుభాషితాలు, నుడికారాలు కోకొల్లలుగా కనిపిస్తాయి. (ప్రాచీనకాలానికి చెందిన 
భారతీయ బుషులు, అరిస్టాటిల్, ఫ్లాటో లాంటి తాత్వికు లెన్నో సామెతల్ని 

వాడారు. ఆచారాలు, ఆదర్శాలు, (పకృతి పరిశీలన, స్వభావపరిళోధన, చారి 
తక స్థలాలు, (పాచీన పురాణాలు, నిత్యజీవితంలో చూచి మనం అనుభవించే 

(పతి విషయమూ సామెతల పుట్టుకకు కారణం కావచ్చు. (ఇలాంటికాఎణాలు 

పెక్కింటికి చూ. తెలుగు సామెతలు, ఆం, “(వ సాహిత్య అకాడమి (పచురణ 

పీఠిక) 

విభజన 

సామెతలు చాలా సంక్షి ప్రమైనవీ, వైవిధ్యమైనవీ కావడంచేత 
వాటిని వర్గీకరించడం కష్మప్రాధ్యం, వీటి విభజనకు విద్వాంసులు ఎన్నోమారా లు n 
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లను సూచించారు కాని అందులో ఏదీ సమగంకాదు. సామెతలను విభజించ 
డంలో ముఖ్యంగా రెండు పద్ధతులున్నాయి. అకారాదిగా విభజించడం మొద 

టిది” దీనిలో మళ్ళీరెండు ఉపమార్గాలున్నాయి. సామెతల మొదటి మాటను తీసు 

కొని అకారాడిగా అమర్చడం. లేక సామెతల్లో ముఖ్యమైన పదాన్ని తీసు 

కొని అకారాదిగా కూర్చడం. ఈ మొదటి పద్ధతికాక మరో పద్దతి ఉంది. 

అది వస్తువును ఆధారంగా చేసుకొని వర్గీకరించడం. మొదటిదాని కంచె 

ఇదే ఉత్తమ మైనదనిపిస్తుంది. లేకుంటే సామెత ఏదై నా కావాలంటే పుస్తక 
మంతా వెతకవలసి ఉంటుంది. మొదట వస్తువుసుబట్టి వర్గీకరించి తర్వాత 

ఒకొ_క్క- వస్తువుకు సంబంధించిన సామెకల్ని అకారాదిగా కూర్చువచ్చు* 

ఇలాంట్లి విభజనలో అకారాది పద్ధతిని అనుసరించినా ఉపవిభా 

కాబట్టి సులభంగా సామెతల్ని వెతుక్కోవచ్చు. 

గాయుంటాయి 

ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ సామెతల్లో 6 విభాగాలను చెప్పాడు (Standard 
Dictionary p. 1147) అవి; 1]! ఉపయోగాన్ని గురించిచెప్పే PrOVer- 

bial Metaphor Ex. A new broom sweszps clean 2. నూటిగా 

సాధారణీకరణం చేసి చెప్పే Proverbial Apothegm, Maxim EX. 

588106 is believing 3. జనులను గూర్చి స్టలాలనుగూర్చివెప్పే 
Blason populaire Ex. It takes nine tailers to make a 

man 4. ఉదాహృత వాక్యం తమాషాగా అంతమయితే weిllerism Ex. 

“Everyman to his taste” said the farmer when he kissed 

his cow’ 5. సామెతలను అనుకరించేపదబంధాలు proverbial phra- 

ses Ex. to break the ice 6. సామెకలాంట్ పోలికలు prover- 

bial comparison EX. As white as snow; wiser than 
Solomen. 

వారన్ రాబర్ట్ (Warren Roberts) నూచించినవిభజన గమనించ 

దగింది. (As quoted by Kenneth and Mary clarke 

1088 :120), దళమాంక్ష పద్దతిని ఉపయోగించే ఈ వర్గీకరణలో మొదటి 
సంఖ్య (ప్రధానవిషయాన్ని నూచిస్తుంది. రెండవ సంఖ్య ఆ విషయంలోని 

ఉపభాగాలను తెలియజేస్తుంది. మూడవసంఖ్య ఈ 'ఉపవిభాగంలో .సామెక 

స్థానాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇంకా ఏదై 3 విశేషాన్ని చెప్పదలచుకుంపే చివరి 
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సంఖ్య డ్వారా సూచించవచ్చు. ఉదాహరణకు వయస్సుకు సంబంధించిన 

'సామెతలకు 7 సంఖ్య ఇచ్చామం పే, ఆ వయస్సులోని పెద్దవారిని 4 అంశేెతి 

సూచించ దలచుకుం'పే అహప్పుడలాంటి సామెతలు 7.4 అనే అంకెల [కిందికి 

వస్తాయి. మళ్ళీ వీటిలోని ఉపవిభాగాలను 7, 4: 14. 1-ఈ విధంగా విభజిస్తూ 

పోవచ్చు. ఇందువల్ల సామెతలలో కనిపించే వై విధ్యాలతో కూడిన విషయా 
లను చాలావరకు ఈ వర్గీకరణలో ఇమడ్చడానికి వీలవుతుంది. 

ఇలాంటిఎన్నోరకాల వర్గీకరణలున్నా ఏదీసమ (గం కాదని మొద పే చెప్పడ 
మెంది. దీనికి కారణం (ప్రతి సామెతా ఏదో ఒక విధంగా విశిష్టమైనది 

కావడమే. వారెన్ రాబర్ట్స్ చేసిన పై వర్గీకరణ (గంథాలయాలలో పుస్త 

కాలను వివిధ విషయాలను బట్టి చేసే విభజనవంటిది. ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ 

చేసిన ఏీభజనలో ఆరురకాల సామెతలను చెప్పడం జరిగింది. ఇది విషయాన్ని 

బట్టి సే స్థూల వర్గీకరణ. బాగ్స్ పేర్కొన్న సామెతలతోబాటు మరి కొన్ని 

రకాలను పేర్కొంటూ ఆర్చెర్ సేలర్ రాసిన వ్యాసం గమనార్హ మైంది. 

(Standard Dictionary of Folklore pp 902 - 905). 

సామెతలలో కొన్ని ఏదో సత్యాన్నిగాని, నీతినిగాని చెప్పేవిగా ఉండవచ్చు. 

ఉదా : పరులసొమ్ము పాపిషి సౌమ్ము 
యు 

Honesty is the best Policy 

ఒక సూ(ాన్నిగానీ, అనుభవాన్నిగాని చెప్పేవి కొన్ని. 

ఉదా; మౌనం అంగీకారనూచకం, 

Silence gives Consent 

కొన్ని సామెతలు కథలను సూచించేవిగా, పాతకాలపు సంప్రదాయాలను 

సూచించేవిగా ఉంటాయి. ఈ సప్పు కథకు సంబంధించినవి, పంచతంత్రం 

కథలకు సంబంధించినవి అనేకం ఉన్నాయి. 

అందని దాక్ష పళ్ళు పురిన 

Sour grapes 

కొన్ని సం_పదాయీలను, ఆచారాలను తెలిపే సామెతలున్నాయి. 
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Good wine needs no ర45/౧అనే సామెత మద్యం అంగడి ముందు 

తీగను (వేలాడ దీసే సంవదాయాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. కొన్ని సామెత 

లకు అబుకరణలుగా మరి కొన్ని స సామెతలు పుట్టుశొ పాయి. ఏటిని అనుకరణ 

సామెతలుగా పేర్కోవచ్చు. 

The nearer the Church. the farther from God 

అన్నది ఒకసామెత (దేవాలయానికి దగ్గరయ్యే కొద్దీ దేవుడికి దూరం). దీని 

నుంచే The nearer Rome, the worse Christian అనేసామెత 

పుట్టిందంటారు. సామ్యతను చె "ప్పేసామెతలదే ఒక వర్షం. 

Enough is as 00౮ as feast 
కూటికుండ కుక్కముట్టినట్లు 

కూడిన కొద్ది కుండలమ్యు కొసి తిన్నట్లు 

వె ద్యానికి సంబంధించిన సామెతలను ఒక వర్గంగా విభజించవచ్చు. 

గృహవై ద్యానికి అనుభవమే జీవగట్జ. కాస్త్రీయాధారం లేకున్నా గృహవై ద్యం 
ఒక్కాక్కసారి చక్కగా పనిచేస్తుంది. లాటిన్ సామెత అమన Like 

cures like అన్నదే హోమియోపతి వైద్యానికి (పేరణ నిచ్చింది. *ఉల్లి 

చెసిన మేలు తల్లి కూడా చెయ్యదు? అని అనుభవజ్ఞుల మాట, AN 2౧16 a 
day keeps doctor away అన్నదీ వె ద్యసంబంధమెన సామెతలో 

దా యా , ne) 

ఒకటి. 

వాతావరణానికి సంబంధించిన సామెతలు కూడా అనుభవమూలకమెన వే, 

కృ త్తికలో వి త్రితే కుత్తుకలు నిండవు” అని వ్యవసాయదారుడు అనుభవంతో 
తెలుసుకు న్నాడు" ఆరు[ద్ర వానను గురించి బోలెడన్ని నా మెతలున్నాయి. 

ఆర్యమశి క్రైతుంబ బెశె (ఆరు(దవాన చేతినిండా పంట) అన్నదొక 
కన్నడ సామెత. ఇలాంటివే కొన్ని తెలుగు సామెతలు. 

ఆరు కా ర్తలకు పోతు ఆరుదకారై 

ఆర్నుదకార్తై వి తనానికి. అన్నం పెట్టిన ఇంటికి సేగిలేదు 

ఆరుదకురిస్తే ఆరుకారైెలు కురుస్తాయి 

ఆరు_దలో అడ్జెడు చల్లితే, పునానకు పుటెడు పండుతుంది. 
వి 
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ఆరు(ద్రలో తడిస్తే ఆడది మగ వడగును. (ఇది నిజానికి ఆడది మగవా 

డవుతాడని అర్థం. కాదనిపి స్తుంది: ఆరు ద్రలో కష్టించి పని చెయ్యాలి కాబట్టి 

ఆడవాణ్ళ కూడ మగవాళ్ళతో సమానంగా. పొలంలో పని చేస్తారని అర్థమై 

ఉండవచ్చు). ఇంగ్లీషులో కూడా వాతావరణానికి సంబంధించిన సామెతలు 

(పత్యేక విభాగంగా ఉన్నాయి, ఉదా : April showers bring may’ 

flowers. కొన్ని న్యాయళాసాంనికి సబంధించిన సామెతలు కూడా. ఉన్నాయి. 

Ignorance of the law excuses no men మొదలయినవీ ఒకవిధ 
మైతే కొన్న జనసామాన్యానీకి సంబంధించిన న్యోయాన్ని తెలుపుతాయి. 
Don’t kick a man when he is down, చచ్చిన వె పామును ఎందుకు ' 

చంపుతావు 7 మొదలయినవి ఇలాంటివే. 

సామెతలలోని వ్రానరూపాలను పై పె విధంగా గుర్తించడం ఒక పద్ధతి 

అయితే వేరువేరు విధానాలను అనుసరించి వర్గీకరించడం మరో పద్ధతి. సామే 

తలలో ముఖ్యంగా రెండురకాలు న్నాయి .: జన (ప్రియ సామేతలు, గంథస్ట 

' సామేతలు. కొందరు నాగరీకుల సామెతలనే ము రాడో విభాగాన్ని కూడా 

చేరుసారు: జని ప్రియ సామెతలు (పబల్లో సహజంగా పుట్టినవి. మిగిలినవి 

చాలావరకు కల్పిత మైనవి. ప్రాన, లయ, ఛందస్సు వగ రాలను వయక్నపూర్వ 

కంగా చే చర్చి కవులు, విద్యావంతులు అటువంటి సామెకల్ని రూపొందిసారు. 

జానపదుల సామెతలది (గ్రామ్య భాష. నాగచీకుల సామెకలది. (గ్రంథస్థభాష 

సామెతలుకూడా జనబాహుళ్యంలో 'పాచుళ్యాన్ని సంపాదించి జానపద సామె 

తలుగా పరిణమించవచ్చు. వేమనపద్యాలలో మూడవపాదాలు చాలా సామెతలుగా 

చలామణీ అవుతుండడం దీనికి (పత్యక్ష నిదర్శనం. అయీుతే సామెతల్ని పని. 

గట్టుకొని సృష్టింపబూనడం , (గ్రంథాల్లో నుంచి సుభాషితాల్ని (ప్రచారం ఉన్నా 

లేకున్నా వెలిక్రిలాగి సామెతలుగా నిరూపింపబూనడం జానపద విజ్ఞానానికిచేసే 

అపచారం (ఆం(ధ(పదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ ముద్రించిన తెలుగుసామెతల 

(గంథంలో సంపావకవర్గం వారు ఇలాంటిపనేచేయడం శోచనీయం. స్స్ 

గేయాలు మొదలైన సాహిత్య రూపాలలాగే సామెతల్నికూడా వస్తువును 

బట్టి, రచనను. బట్టి, భాషనుబట్టి; (ప్రాసాదులను బట్టి వర్గీకరించవచ్చు, మార్గ 

" రెట్ ఎం, (బయాంట్ (Margaret M. Bryant) చేసిన విభాగం భాషా 
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శాస్త్రపరమైంది (Standard Dictionary of Folklore. p. 907), సామె 

తల్లో ఈ (క్రింది విభాగాలను గుర్తించవచ్చు 1. పూర్తి వాక్యాలు 2. విద్యా 

వరితుల సం|గహ వాక్యరూపాలై న సామెతలు క, అను.పాసలు 4 అసం 

పూర్ణ వాక్యాలు లి (కియారహిత అఆనంపూర్ణ వాక్యాలు 6. ఉపమలు, 7. ఉదా 

హ్ వాత హకఠక్యాలు ర. ఆధునిక సరసోక్తులు. ” 

వస్తువును దిట్టి సామెతల్ని విభజించేట్లయిశే పొరాణికాలని, చారి(త్రో 

కాలని, సొంఘికాలని రూపాలేర్చడతాయి. కొన్ని సామెతలు స్థల పురాణాలు. 

ఆంపే అవి ఆయా స్థలాల వె శిష్ట్యాని, తెలుపుతాయి. వస్తువును బట్టి చేసే 

వర్గీకరణలో (పకృతి వస్తువులను గురించిన సామెతలను కూడా చేర్చవచ్చు. 
న్ 

సామెతలలో ఎంత వైవిధ్య. ముందం టే నిజానికీ ఒక్కొక్క సామెతా 

ఒకొక్క. (పత్యేక విభాగమని చెప్పదగి ఉంది. మానవుని అనుభవానికి, 

స్వభావానికి సంబంధించిన సామెతల్ని పెద్ద విభాగంగా పేర్కోవచ్చు. వేదాంత 

పరమైన సామెతల్ని కూడా (ప్రత్యేక విభాగంగా . చెప్పవలసి ఉంది- సలహాలు, 
చమత్కారాలు, విజ్ఞానానికి సంబంధించిన సా మెతల్ని మరో విభాగంగా పేరో 

వచ్చు. కథలకు కోకలుగా పుట్టుకొచ్చే సామెతల దొక నిభాగం. “శృంగారం, 

హాస్యం మొదలై. న వాటికి. సంబంధించిన సామెతలను (ప్రత్యేకంగా 'పేర్కో 

వాలి. ఇవికొక ఆలంకారికమైన సామెతల నన్నింటినీ. కలిపి ఉపమలు, రూప 

కౌలు, శబ్దాలంకారాలు 'కలవి-ఈ విధంగా కొన్ని విభాగాలను ఏర్పరచవచ్చు. 

ఇవి కౌక ఆయా ప్రదేశాలలో ఉండే _ విశేషాలను గుర్తించి వర్లీకరణ చేయ 

వలెసి ఉంది. 

సామెతల అధ్యయనం 

సామెతల వర్తి జరిగే . (వయోజనాన్ని ఆతి ప్రావీన కాలంలోనే 

గు ర్రించడం జరిగింది, అందువల్లనే వేదకాలవు బుషుల మాటల్లో కూడా 

సామెతలు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్లాటో, అరిస్టాటిల్, ఏసు క్రీస్తు మొదలై న 
వాళ్ళు తమ ధార్మిక (ప్ర పసంగాలలో 'సామితల్ని ౩ వాడుకున్నారు. (ప్రాచిన గ్రంథా 
లలో వాటి రచయితలు ఆనాడు వాడుకలో ఉండిన సామెతల్ని నందరా నికి తగి 

నట్టుగా ఉవయోగించుకు న్నామ.. జాన్ హేవుడ్ (John Haywood) 1546లో 
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రచించిన “ఎడై లాగ్ఆస్ (ప్రొవెర్స్స్, (A Dialogue of proverbs) సామె 

తలతోనే కావ్యం (వ్రాసే సం పదాయానికి మార్గదర్శక మైంది. పాశ్చాత్య దేశా 

లలో సా మెతల్ని గురించి (ప్రశంస నీయమైన అధ్యయనం జరిగింది. లక్షలాది 

సామెతల్ని సేకరించడం జరిగింది. చాంపియన్ సంకలనంచేసిన *గ౭01౬| 
Proverbs? అన్న ష పుస్తకం చాలా విలువయింది. (పపంచం . నలుమూల 

ల్నుంచి వేలకొద్ది సామెతల్ని సేకరించి, వాటిని ఇంగ్లీషుకు అనువాదం చేసి, : 

విలువైన పీఠకతో చౌరిపియన్ ఈ గ్రంథాన్ని (ప్రచురించాడు. 

జానపద విజ్ఞానంలోని అన్ని విభాగాలలాగే సామెతల విషయంలో 

కూడా ఆధ్యయనం “న శ్రమంగా జరగాల్సి ఉంది. సేకరణ, పరిష్కరణ, విశ్తే 

షణ శాస్త్రీయంగా జరగాలి. ఇలాంటి. ఆధ్యయనం కోసం పాశ్చాత్య దేశాలలో 

కొన్ని సంస్థలు వెలళాయి. అలాంటి వాటిలో Proverbial Sayings Com. 

mitte ఒకటి, ఈ సంస్థ 1944లో American Dialect Society క్రి అను 

"బంధంగా ఏర్పడింది. సామెతల అధ్యయనానికి ఈః సంస్థచేస్తున్న కృషి మహా 

తృరమైంది.' సామెతలం పే ఏమిటి, వాటిని ఏ విధంగా సేకరించాలి, అసలు 

ఎమువంటి వాటిని సేకరిందాలి, ఎక్కడనుంచి సేకరించాలి, మొదలైన విష 

యాలను గురించిన కొన్ని సూచనలను కూడా ఈ సంస్థ, (ప్రచురించింది. 
_ సామెతలను సేకరించే టప్పుడు వా(గూపంగాగాని. . (వాత (ప్రతుల రూపంగా 

గాని ఉన్న సామెతల్ని యధాతథంగా ఏమీ మార్పు. చేయకుండా లిఖితం 

చేయాలి. సామెతలకు మెరుగులు పెళ్లే పని చేయరాదు. పాఠాంతరాలు ఉం మే 

గుర్తించాలి. ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎవరివల్ల వినింది, లేక ఏ _గంథం నుంచి 

సేకరించింది. నమోదు చేసుకోవాలి. ఇలాళా 'స్త్రీయంగా సామెతలను సేకరించి, 

విశ్లేషించి అధ్యయనం చేస్తే సంస్కృతిని గురించిన ఎన్నో విశేషాలు తెలిసి 

వస్తాయి: సామెతల వల్ల ఉపయోగాన్ని మనం ఇంకా సరిగ్గా గు రించలేదని 

పిస్తుంది. ఇంకా న్యాయశాస్తాల వెలుగు (క్రిందికి రాని సమాజాలలో అను 

భవజ్ఞుడెన “కులం పెద్ది చెప్పిన ఒక్క_సొమెత (గామంలోని సమస్యల్ని విడ 
గొట్టే సందర్భాలు నేటికీ కనిపిసాయి. . ఆకాగంలో చిన్నదైనా సామెతలో 

ఉండే అర్థగాంభీర్యం గొప్పది కాబట్టి అది చూపే పరిణామమూ విలువైనదే. 
అయితే సామెతలకుండే ప్రయోజనానికి పోల్చిచూస్తే వాటిని గురించి మనం 

తీసుకునే తద చాలా తక్కువని చెప్పాలి. వాక్సం ప్రదాయంల్ (బతికే. సామె 
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తల మాట అట్టుంచి, (వాత(ప్రకులలో . ఉండే సామెకల మీద కూడా వునకు 

'శద్దలేదు. «Racial Proverbs» పీఠికలో డా. చాంపియన ఇలా ' అంటారు; 

 టబవిటిసు మూ్యజియం, లండన్ లై (చిరీ మొదలైన చోట్ల సామెతల్ని అన్నే. 

షిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు, నాకు పేనాకంటే పేనాకత్తి ((వ్రాత ప్రతులను విడదీయ 
డానికి) ఆవసర మే ఎక్కువగా కన్చించింది** సామెతలను గురించి మన 

కుండే ఇ జాధాసీన్యం ఎలాంటిదని ఈ మాటలు తెలుపుతాయి. నాగరికతను 

ముట్టిన (పచేశాలమాట అటుంచి, ఇంకా వెనక బడిన (పాంతాలుగానే మిగిలి 

వున్న చోట్ల కూడా సామెతలు. దినదినా నికి మరుగున పడిపోతున్నాయి. 

_అఆ(ఫ్రికాలి లోని బెచువానాలో నివసించే “సెచువానా 'తెగలలో (ప్రచారంలో ఉండే. 

సామెతల్ని జే. ప్లాజె 1901. రో (పచురించాడు, పీఠికలో ఆయన. చెప్పిన 

మాటలు గమనించ దగ్గవి. ఈ సామెతల్ని నేను ముపై_ నంపత్సరాల 
ముందు సేకరించి ఉంచే ఈ సంకలనం ఇంతకంకె మూడింతలు పెద్దదిగా 
ఉండేది. దకిణా(ఫికాలో ఐరోపా భాషలు, భావాలు వ్యా ప్తి చెందుతూ ఉండడం 

వర్తి ఈ పాత పలుకబళ్ళన్నీ త్వరత్వరగా మరుగునపడి “పోతున్నాయి” 

"ప్రపంచంలో. ఇంకా ఎంతోమంది ఇలాంటి అభి ప్రాయంతోనే. సామె, 

తల్ని సేకరించి సంకలనాలను (ప్రచురించారు. (గ్రీకు సామెతల్ని సేకరించిన 

అరిస్టాటిల్ (ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి శాస్త్రీయ సంకలనకారుడని (ప్రఖ్యాతి 

చెవాడు. కర్నల్ వ్వా కొస్టో)మ్. 20, 000 స్వీడిష్ సామెశల్ని. సేక్షరించాడుం 

ఎస్టోరియన్ 'నాసవద భాండారంలో లక్షకు సై పైగా ఎస్టోరియన్. సామెతలున్నా 

యని తెలుస్తున్నది. మన చిలుకూరి నారాయ ఆరావుగాదుకూడా .లక్షసామెతల్ని 

సేక్రరించారట. | 

డ జర్మన్ సామెతల క్షేత్రంలో కార్డ్ వాండర్ సే వ చిరన్మరణీయ మైంది 

1880లో ఆయన సంకలనం చేసిన సామెతల. రీ సంపుటాలు (వతి ఒక్క 

దాస్లో 50, 000 సామెతలున్నాయి, భారత దేశంలో సమైనా (ప యక్నమంటూ. 

జరిగిందం కే అది పాశ్చాత్యుల వల్లనే. ర. మారన్ 1282 లో ప్రచురించిన 

"వంగ సామెకల వు! -స్తకమే భారతీయ భాషల్లో మొట్టమొదటి సంకలనమం టారు. 

. 1881లో పి - అర్. టి. గుర్షన్. కొన్ని అస్సామీ సామెతల్ని' (ప్రచురించారు. 

ఏం. డబ్ల్యు కాల్ అంగ్లాను వాదంతో సహో 'తెలుగుస్తామెతల్ని వబురించి | 
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అ వెపు మనదృష్టి వెళ్ళేటట్లు చేశారు. ఆంధ(వదేళ్ సాహిత్య అకాడెమీ వారి ' 

సంకల్పంలో సోమెతలు కాని వన్నీ వచ్చిచేరి రాశి ఎక్కువై ందిగాని వాసితక్కు 

వైంది. నేదునూరి గంగాధరంగారి పసడిపలుకులు, వ్యవసాయసా మెతలు గమ. 

నించదగ్గవి. యువభారతివారు ఒకచిన్న సంకలనాన్ని వేశారు. డా. జి. ఎస్, 

' మోహన్ కన్నడ-తెలుగు సామెతలను (ప్రచురించారు. దక్షిణ థారతీయ పు _స్టక 

సంస్థవారు దక్షిణభారతీయ భాషల్లోని సమానారకాలై. న సామెకల్ని చిన్నప్ప ప స్ట 
కంగా (ప్రచురించారు. 

తమిళంలోని ప్రాచీన సాహిత్యమైన సంగ కాలంలోనే పళ మొళి 

నానూరు (నాలుగువందల సామెతలు) ఆనే (గంథం వెలువడడం. గమనించ 

దగ్గది. మౌఖిక సాహిత్యం మీద తమిళులకుండిన అభిమానాన్ని తలచుకొని 

మనం సిగ్గుపడాలి. వారిలాగే మౌఖిక సాహిత్యాన్ని మనమూ భద్ర 

పరచి ఉంటే మనకు తమిళంతో సమానమైన (ప్రాచీనసాహిత్యం ఉండేది. 
కన్నడంలో సామెతలకేతంలోగణ నీయమైన క్నషి' జరిగింది. 1894 లో 

కన్నడ-ఇం గ్లీషు ఘంటువును. వదురించిన కిస్లైల్ అర్థ వివరణం చేసే 

టప్పుడు వాడిన సామెతల సంఖ్య 4000 కు పైబడి వుంది, వీటిని ఒకచోట. 
చేర్చి రాగొ ఒక. సంకలనంగా, (ప్రచురించారు (1969). . 

1944 లో ఎచ్. ఎస్. అచ్చప్ప కన్నడ . సామెతల, _సంకలనాన్ని 

(పచురించారు. అప్పనుంచి కన్నడంలో అనేక. సంకలనాలు వెలువడ్డాయి. 

వీటిలో కొన్ని ప్రాదేశకమైనవి. (ఒక్కొక్క జిల్లాకు సంబంధించినవి) 

కూడా ఉన్నాయి, ఎచ్, ఎస్. అచ్చప్పగారే " 1969లో . (గ్రంథస్ట గాదెగళు, 

((గంథస్ట సామెతలు) అనేపేరుతో బృహత్సంకలనాన్ని అచ్చువేశారు. 

రాగౌ (ప్రచురించిన నమ్మ గాదెగన (మనసా మెతలు) అన్ని విధాలా ఉత్తమ 

సంకలనం. నం. తపస్వీకుమారొగారి కన్నడ సామెతల, సమీక్ష ఈః 

క్షేత్రంలో పరిశీల నార్హ విమర్శ, ఇలాంటివెన్నో తెలుగులోను. 'రావలసిఉంది. 

తరతరాల తెలుగు సామెతలు : 

సమాజంలో సామెతలకుండే ప్రాధాన్యాన్ని ప్రాచీన కవులు కూడా 
గు ర్తించారు. లేకుంటే నన్నయ నాటినుంచి కవులు 'తమకావ్యాలలో వీటిని 

.. వాడుకునే వారు కాదు. పేజా జీవనంలో ముఖ్యపా (త వహించే సామెతల్ని 

గ్రాంధిక భాషలోకి మార్చి ఒకవిధంగా కవులు వ వాటి అభివ్యక్తి కిలోని సహజత్వాన్ని 
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పాడుచేశారు. ఉన్నవాటిని ఉన్నట్లుగా కనుక భ(ద్రపరిచి ఉంటే నగతరాల 

శిలగు సామెతల స్వరూపమేకాక సాంస్కృతికంగా వాటికుండిన ప్రాము 

భ్యాన్ని తెలుసుకోడానికి తోడ్చడినట్ల య్యేది. 

నన్నయనాటినుంచి కావ్యాలలో ఎన్నో సామెతలు, పలుకుబళ్ళు, నుడీ 

కారాలు, లోకోక్తులు కనిపిస్తాయి కాని వాటితోవచ్చిన చిక్కల్లా కవి కల్పి 

తాలా లేక జనవ్యవహారంలో ఉండిన సామెతలా అన్నది తెలీకపోవటమే, 
ఏది ఏమైనా (గ్రంథస్థ. సామేతలు శిష్టసాహిత్యం మీద. జానపద సాహిత్యం 

(ప్రభావాన్ని సూచిస్తాయి. 

ఈ క్రింది కొన్ని వాక్యాలు సామెతలుగా చలామణీ అవుతుండినవి, 

సామెతల్ని ప్రోలినవి, సామెతలను చూచి' కవులు కల్పించినవి అని ఏవిధంగా 

నైనా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మొ. త్తంమీద (పాచినకాలంనుంచి 'తెలుగునాట 

సామెతలు జనజీవితంలో భాగంగా ఉం డేవనడానికి ఇవి నిదర్శనాలు. 

 గతక్షాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్. . (నన్నయ) 

వృద్ధుల బుద్ధులు సంచలింపవే = (7) 

' యజమాన భక్ష్యమగు పురోడాశ మదిగుక్క కర్గమగునె (") 

_ లేడికొడుపున పులిపుట్టునె [ (౫) 

_ కయ్యమున కొండెకరుండిటు లొంటి వచ్చునే. (తిక్కన) 

పాలలో బడిన బల్లివిధంబున నుండకుండునే (") 
సడికం"టు చావుమేలని యెడిపలుకు దల ంపవలదె (") 

పతులు మెచ్చని చెటవు నిష్ఫృలముగాదె (శ్రీ నాథుడు) 
చెప్పకు మిట్టి తచ్చ సుఖముల్ మీసాలపై 'తేనియల్ (పెద్దన) 

కలంచునే సతులు మాయల్ దీరచి శ్రంబులన్ (") 

పట్టిన పదర. న పసిడియై వెలిగె : (పాల్కురికి సోమన) 

పైవన్నీ ఒకఎత్తు. వేమన పద్యాలే ఒకఎత్తు. వేమునవద్యాల. మూడవ 

పాదాలు చాలావరకు. సామెతల వంటివే, శమన. జీవితానుభవంతో ' 

కవిత చెప్పిన వాడు కావడంచేత అనుభవమే మూల (ద్రవ్యమైన సామెతలు 
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వేమనసూక్రులలో కోకొల్లిలుగా కనిపిస్తాయి. ఈ వాక్యాలు వేమనను అచ్చ 
మైన (పజాకవిగా చేశాయి. 

'భ క్రీకలుగు కూడు పక్షైడైనను చాలు? 
“ అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు” 

_ “పదుగురాడు మాట పాటియై ధర జెల్లు" 

“ ఊరకుండువాని కూరెల్ల నోపదు 

*స్థానబల్మి కాని తనబల్మికాదయా'.. 

“చెప్పుతినెడి కుక్క చెఅకుతీ'పెరుగునా ' 

“తప్పులెన్నువారు తమత'ప్పులెరుగరు* 

'కంచు_మోగునట్లు కనకంబు_మోగునా”* 

“విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబునకు నెంతి 

*+సాధనమున జనులు సమకూరు ధరలోన? 

. “మనను విరిగెనేని మరియంట నేర్చునా” 
. “పంది బురడమెచ్చు పన్నీరు మెచ్చునా” 

+ బలిమి లేని వేళ. పంత'౦బు చెల్లదు? 

“బొగ్గుపాల గడుగ పోవునా మలినంబు' 

“చి త్తశుద్ధిలేని శివపూజలేలరాి 

కవుల కావ్యాలలో పె విధంగా సామెతలు, పలుకు బళ్ళు అధిక స సంఖ్య 
అలో దొరకడం వాటి ప్రాచుర్యాన్ని తెలుపుతుంది, శిష్టకవుల కావ్యాలలోనే 
'తొంగిచూచే "సామెతలు జానపద సాహిత్యంలో అసంథ్యాకంగా కనిపిసాయన 
డంలో సందేహం లేదు. గేయాలలో, కథాగేయాలలో, గద్యకథలలో సామె 

'తలు బోలెడన్ని కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని (బి. . రామరాజు 1979: 
727-730) 

“ఉలవ లెత్రామం పె ఊళ్ళనడి గెదవు' 
“పేదవాని కోపము పెదవులతీటి . | 
“ముంజేయి కఠకణ మరయుట. కున్నిట ముకురము కావలెనా? 

చల్లకోసము వచ్చి ముంచదాచంగనేల మనకూ” 
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*“ఉసురువున్న ఉప్పమ్మవచ్చును. ఊరికి పోవన్నా : 

“రాజుల హృదయము రాయితో సమమం|డ్రు 

నాడుసామెత లెర్లి నేడు నిజమయ్యె”" 
“తడబోయిన తీర్దమరయ నెదురెనట్టు. 

“తను గట్టుటకు' తాళ్ళు తాదెచ్చుకున్నట్లు 

“తానొకటి తలచితే దై వమొకటి తలచు = 
“తాతకు దగ్గులు నేర్చినగతి, నా దగ్గర వదరెదవు 
“ముందుచెవులకన్న వెనుకకొమ్ములవాడి” “గ 

“ఉడుమున కేలరా ఊరిపె త్తనము. వీరయసా 

“శడవంత గుమ్మడి క త్రిపీటకులోకువ"? 
“దాసునితప్పు దండముతోసరి .. 

తెలుగు సామెతల సమీక్ష 

తెలుగులో ఉండే వేలకొద్ది సామెతలను ఏం చేసారు, ఎప్పుడు వాడు 

తారు, ఎలా వాడుతారు అన్నది ' చాలా. కూతూ హలకర మైన. విషయం. తెలుగు 

సామెతలను గురించి ఏవో అక్కడా ఇక్కడా. ఒకటి రెండు వ్యాసాలు తప్ప. 

(నాయని కృష్ణకుమారి, తెలుగు స్వతం|త, జనవరి 1954) సమ[గమైన పరి | 

శీలన జరగలేదు. సామెతల విలువను, సమాజంలో వాటి పాత్రను లోతుగా 

పరిశీలించవలసిన ఆవసరం ఎంతయినా ఉంది. సొహకసవరంగా, సామాజి: 

కంగా, నాంస్క కాఫ్రితేకంగా సామెతలను: - విశ్లేషించ వలసిఉంది" 

న. 

. సామెతలు అర్ధగాంఖీర్యం కలవి" కావడంచేత సాహిత్య పరంగా వాటికీ 

చాలావిలువ ఉంది. అల్బాకరాలలో అనల్పార్థరచనకు చక్కని ఉదాహరణలుగా. 

సామెతల్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయితే అన్ని సామెతలూ సాహిత్య గంధం 

ఉండే. వనడానికి కూడా] వీలులేదు. . ఎందుకం పే. సామెతల్లో. పౌరాణికాలు, . 

'చారిత్రకాలు, నీతి సంబంధాలు మొదలై. నవి అనేకం ఊన్నాయి... "అయితే ధ్వని 

(కానాల, మనిషిలోని అనుభవసాధాన్ని సూచనా. ప్రాయంగా తెలిపే సామె 
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తలు కూడా అసంఖ్యాకంగా కనిపిసాయి. (పాసాను,ప్రాసలే పరమావధిగా 

భావించి. శబ్దాడం బరంతో అకవిత్వాన్ని కవిత్వంగా భాసింప జేసిన కవు 

లెంతో "మంది మనకున్నారు. అలాంటి కవిత్వంకం కే రసాత్మక వాక్యాలైన 

సామెతలే ఎంతోమేల నిపిసాయి. అర్థానికి అర్థం. శబ్ద సౌందర్యానికి శబ్ద 

సౌందర్యం-రెంగడూ పుండే సామెతల సాహితీ విమర్శకులను ఎక్కువగా 

ఆకర్షించక పోవడం దురదృష్టమనాలి. 

= కాలుజారితే తీసుకోవచ్చుగాని--నోరు జారితే తీసుకోగలమా” 

ఏ విధంగా చూచినా మహార్థం భాసించే సామెత ఇది. జీవితంలో 

మాటకు ఉండే విలువను, సమాజంలో వ్యక్తికి వ్యక్తికి ఉండే సంబంధాన్ని, 

సంఘంలో మనిషి తీసుకోవలసిన జా(గత్తను ధ్వని (ప్రధానంగా శెప్పున్న 

ఉత్తమ వాక్యమిది. కాలు అన్నది వస్తువు. ఒక వస్తువును స్టలాంతరం 

చెయ్యడం సులభం, కాలు జారితే దేహానికి బాధ కలగవచ్చు, కాని నోటి 

మాట గాలిలో పయనించేది. ఒక సారి మాట నోటి నుశ్లిచి వెలువడితే మళ్ళీ 

దాన్ని వెనక్కి తీసుకోడం సాధ్యం కాదు. మాట (వభావం మనసు మీద 

ఉంటుంది, దేహం మీద కాదు, దేహానికి కలిగే బొధకన్నా మననుకు కలిగే 

బాధ గొప్పది. అందువల్ల నోరు జారేముందు నాలుగుసార్లు ఆలోచించ వలసి 

ఉంటుంది, ఇది జీవితంలో మనకు కలిగే అనుభవం. దీన్ని వివరించే ఉపా 

థ్యానాలు మన పురాణాలలో, ఇతిహాసాలలో చాలా దొరుకుతాయి, కె కేయి 

దగ్గర నోరు జారిన దశరథుడు ఎన్నిపాట్లు పడ్డాడో మన మెరిగిందే. సూర్యుని 

దగ్గర నోరు జారిన కుంతి కర్ణుళఖికని ఎన్ని అవస్థలు పడిందో మనకు తెలిసిన 
విషయమే. ఇలాంటి సందర్భాలు పురాణాలలో చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు. 

పడమట (కుంకిన పొద్దు తూర్పున లేవదాి 

అల్బాక్షరాలలో అనల్బార్డ రచనకు మరో. చక్కని ఉదాహరణమిది. 

కేవలం వాచ్యార్థమే రమణీయంగా ఉంది, సూచా కర్ణం పరమ రమణీయంగా 

ఉం పే అది రసవత్కావ్యం కాక మరేమవుతుంది : (పక్ళతిలోని నూర్యుని 

చదినర్యను చూచిన వారికి తూర్పున ఉదయించడం, మళ్ళీ పడమట అస్త 
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మించడం, మళీ ఉదయించడం నిరంతరంగా సాగిపోతూ కనిపిసాయి. లోక 

వ్యాపారమూ అంతే. మనం ఉన్నాలేకున్నా అది సాగిపోతూనే ఉంటుంది, 

ఉదయా స్తమయాలంటాము గాని అ స్తమయో దయాలనం. కాని పై సామ 

తలో 'మొదట పొద్దు (కుంకడాన్ని చప్పి తర్వాత ఉదయం వస్తుందనడంలో 

విశేషార్థం స్ఫురిస్తున్నది. మానవునికి మొదట జన్మ తర్వాత మరణం. కాని 
జీవితాన్ని చవిచూచిన తాత్వికులకు మొదట మరణం, తర్వాత జన్మ. భారతీయ 

సమాజంలో మానవుని చావుపుట్టుకలు నిరంతరంగా సాగుతుండే వ్యాపారాలని 

గట్టి నమ్మకం ఉంది. చనిపో యె (పతి వాడూ మళ్ళీ జీర్ణవసా౨న్ని తీసివేసి మరో 
వస్తాన్ని ధరించినట్లుగా ఇంకో దేహాన్ని పొందుతాడని మన నమ్మకం. "పడ 

మట (కుంకిన పొద్దు తూర్పున లేవదా అనడంలో తాత్విక దృక్పధం కని 

పిస్తున్నది. ఈ వాక్యంలో మరో అర్థంకూడా స్ఫురిస్తుంది కష్టసుఖాలు కావడి 

కుండలనేది మనం జీవితంలో రుచి చూడగల్లిన సత్యం. ఈనాడు కష్టం అనుభ 

విస్తున్నా రేపు సుఖం లభించగలదనే ఆశే 'జీవిని నిలబెడ్తుంది. ర ఆశావానమే 

క్ వాక్యంలో భ్వనిన్తుంది. నూర్యుడు పడమట (కుంకుతూ చీకటిని మన 

మీదికి తోలుతున్నా రేపు మళ్ళీ తూర్పున అరుణ రేఖలు ఫొడచూపుతాయనే 

విశ్వాసమే మనకు ఛై ర్యాన్నిన్తుంది. ఈ విధంగా సామెతలలో రమ ణీయార్థక 

(వతిపాదక శబ్దాలను మనం చూడవచ్చు. 

సాంస్కృతిక పరమైన విలువ : సామెతలు సంస్కృతికి (ప్రతి రూపా 
లని చెప్తే అందులో అతిశయోక్తి లేదు. అనుభవాల వేర్ల ద్వారా (ప్రపంచ 
జ్ఞానాన్ని గడించి సంస్కృతి అనే లత పూచిన పూవులే సామెతలు, చిక్క. 

న న చొక్క-పు మాటలలో మన. సంస, క్ర్రాతిలోని అనేక ముఖాలను దర్శించేట్లు 

చేస్తాయి సామెతలు. సంఘానికి, సంస్కృతికి విడదీయరాని సంబంధం 

ఉ౦ది. సంఘం లేకుం కే సంస్కృతి లేదు, సంస్కృతి లేకుంపే 
సంఘం లేదు. సంఘం లోని కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు, మర్యాదలు, సంప 

దాయాలే సంస్కృతి అనిపించుకుంటాయి. ఒక్కొ. క్క. సామెతకూ సాంస్కృతి 

కమైన విలువ కొద్దిగానో గొప్పగానో ఉండనే ఉంటుంది. 

అ కు సంబంధించిన సామెతలే ఒక(పత్యేక విభాగమంత ఉన్నాయి, 

ఆ౦(ధ్రుల సామాజిక జీవితంలో అ త్తకుండే స్థానం ఎలాంటిదని ఈ సామె 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 191 

తలు తెలుపుతాయి. మాతృ (పధాన కుటుంబంలో అయితే తల్లికి విశిష్ట స్థానం 

ఉంటుంది. పితృ పధానకుటుం బంలో అ త్త వారింటికి వెళ్ళిన ప్రీ ఒక విధ 

మైన మానసిక వేదనకు గురి అవుతుంది. బానిసత్వానికి (ప్రతీకగా (బత 

కాల్సిన భారతీయ మహిళ బహుశా తనమానసిక వేదనను కోడలిని పీడించడం 
ద్వారా తీర్చుకుంటుం దేమో, ఇది మస స్తత్వవే త్తలు తీర్చాల్సిన సందేహం. 

అకాకోడళ్ళ సంబంధం మన సంస్కృతికి ఒకనల్లమచ్చ. నేడు పరిస్థితి మెరు 

గవుతున్నా. సామాన్య మానవుని మనస్సులో అత్తగారి పాత్రకు మసి ఏర్ప 

డిందన డానికి అనేక జానపదగేయాలు, కథలు, సామెతలే సాక్ష్యం. కుటుం 
బంలో అత్తగారి పాత్రను వ్యక్తం చేసే సామెతలు కొన్ని. 

“అ త్తకాలం కొ న్నాళ్ళు-కోడలికాలం కొన్నాళ్ళు. 

“అ త్తకు మంచిలేదు, చింతకు పచ్చిలేదు” 

“అత్తకు లేక అటికలు నాకుతూ వుంచే అల్లు డొచ్చి 

డీప్రావళి పండగ న్నాడటి 

అత్త చేసిన పనికి ఆరళ్ళు లేవు” 

“అత్తమీద కోపం దుత్తమీద చూపినట్లు" 

“అ త్తసామ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లు” 

“అత్తవారింటి సుఖం మోచెతి దెబ్బ" 

సంబంధ బాంధవ్యాలను తెలిసే సామెతలు కొన్నయితే జీవితంలోని 

సత్యాలను సూచ్యంగా చెప్పేవి కొన్ని. మానవ జీవితంలో డబ్బుకుండే 

(పాధాన్యం ఇంకదేనికుంది ? “ధనమూల మిదం జగతీ? అన్నారు కదా! 

(ప్రాచీన మానవ సమాజంలో సమష్టికృషికి _పాధాన్యమేగాని డబ్బుకు లేదు. 

ఎస్కిమోల వంటి ఆదిమ జాతులకు డబ్బులు దాచి 'పెట్టుకోడమం కే ఏమిటో, 

డబ్బులు దాచుకోడానికి ఎంత స్వార్జానిక్రైనా పొల్పడడ మం పే ఏమిటోతెలీదు, 

డబ్బుతో బాటే స్వార్థం, పిసినారితనం అన్నీ వసాయి. దీన్ని ఎంతో చక్కగా 

చెప్పే సామెత “ఎన్నడూ దొరకనమ్మాకు ఏగాని దొరికితే ఏడుముళ్ళు వేసిందట? 
ఆన్నది.. 
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మనుషుల్లోని ఒకొ.క్క-గుణాన్ని సమాజంలోని ఒక్కా క్కముఖాన్ని 

కుటుంబంలోని బాంధవ్యాలను, వృత్తులను, విద్యలను, అలంకరణాలను, 

ఆహార విధానాలను ఈ సామెతలు చెప్తాయి. “పాడి ఆవును దానం చేసి, పాలు 
తాను పితుక్కు-నే* ఆ సామీని గురించి చెప్పందొక సామెత. “పాడిగుట్టు- 
పంటరట్టు” అని ఈ రండు ముఖ్యవృత్తుల తారతమ్య్యాన్ని నాలుగే నాలుగక్ష 

రాలలో అద్భుతంగా చెప్తుంది మరో సామెత, పొడిలో అనుభవం కలవారు 

“పాడి పసరం పసిబిడ్డ ఒకటి* అంటారు. మన సమాజంలో మనుమల 

స్వభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయం కే “పెట్టిన పెళ్ళి గోరు, పెట్టుకున్న చావు 

గోరు", 

మన సంస్కృతిలో ఏమిటి, (పవంచంలోన్కేసాం సృతిక అధ్యయనంలో 

వివాహానికి అత్యంత (ప్రాధాన్యం ఉంది. జీవితంలోని (ప్రముఖ సంఘటనల్లో 

పెళ్ళి ఒకటి. శుభకార్యంగా పెళ్ళిని గురించి వెవ్పడమే కాక, సామెతలు 

దాంపత్యంలోని ఎదుగుబొదుగుల్నికూడా అనుభవ పూర్వకంగా చెస్తాయి. 

“పెళ్ళాం బెల్లి తల్లి దయ్యం* అని భావించే వాళ్ళను చూచే ఈ సామెత 

పుట్టింది. మన సమాజంలో పెళ్ళి కొందరి పాలిటి వరమైతే మరికొందరికి 
శాపం. కూడబెట్టిన నాలుగుకాసులు పెళ్ళికి కరిగి పోగా జీవితమంతా విలపించే 

తండు లెంతమందో ! అందుకే అన్నారు “పెళ్ళి అయిన ఇంట్లో ఆరు 

నెలలు కరువు? అని. ఈనాడు ఒక విధమైన ఖర్చులై తే కొన్ని దశాబ్దాల 
ముందు మరో విధమైన ఖర్చులుండేవి. స్నేహితులు, పేరంటాం(డు, బంధు 

వర్గం నిండుగా ఉంటేనే 'పెళ్ళిఇంటిక్ కళ, అది ఒకొొ_.క్క-ప్పుడు మితిమీరు 

తుంది. “పెళ్ళికి చేసిన పప్పు, పేరంటాండు చవిచూడను సరిపోయింది”. 
పెళ్ళి శుభకార్యమైశే, పిల్లి అశుభానికి గుర్తుగా మన సమాజం భావిస్తుంది. 

“పెళ్ళికి పోతూ పిల్లిని చంకను పెట్టుకొని పోయినట్లు” అన్న సాతమ 

వేరువేరు సందర్భాలలో ఉపయోగించ వచ్చు. . 

నానాటికి సంఘంలో కనిపించే, మార్పులను. సంఘంలోని వ్యక్తుల 

సంపర్కం వల్లి కలిగే వివిధ అనుభవాలను జానపదులు సామెతల రూపంలో 

ఎంత చక్కగా. వ్యక్త కం చేస్తారో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇవి ఏ 

సందర్భంలో వెలువడినా అనేక సందర్భాలలో వాడడానికి అనువుగా ఉండడం. 
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వీటి [పత్యేకత. కొ త్తనీరు వచ్చి పాతనీరు కొట్టుకొని పోయినట్లు యంత్రాలు 
వచ్చి అనేకులకు పని లేకుండా పోయింది. దీన్ని తెలపడానికి పుట్టిన సామెత 

కాకున్నా ఇలాంటి సందర్భంలో వాడదగిన సామెత “మేకలే మడకలు దున్నితే 
ఎద్దులు ఎవరికి కావాల?” అన్నది. ఈ విధంగా సామెతలు చెప్పని విషయం 

లేదు అందుకే వాటికి సంఘంలో విశిష్టమైన న్రానం ఉంది. 

ఇరుగు పొరుగు సొమెతలు 

సామెతలు చాలా చిన్నవి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణం 

చేశాయన్నది చెప్పడం కష్టసాధ్యం. సోదర భాషల్లో ఉండే సమానార్థిక్నాలెన 

సామెతల విషయంల్లో ఇది ఇంకా నిజం అనవచ్చు. ఇరుగు పొరుగు భాషల్లో 
సమానార్దకాలై న సామెతలు వందలు, వేలు ఉంటాయి. పంచతం(త కథలు, 
ఈసపు నీతి కథలు మొదలై న పరభాషా సాహిత్యాల నుంచి కూడా కొన్ని 

సామెతలు ఉద్భవించాయి. చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉండే తెలుగు, కన్నడం, 

తమిళం మొదలై న భాషల్లో అయితే ఇలాంటి సామెతలు సమానార్థకాలుగా 

దాదాపు ముక్కాలు భాగం ఉంటాయనవచ్చు. అన్నిరకాల సామెకల్లోనూ ఇటు 

"వంటివి ఉంటాయి. దక్షిణ భారతీయ భాషల్లోని ఇటువంటి సామెతల్ని దక్షీణ 

భారతీయ పుస్తక సంస్థవారు (ప్రచురించారు. ఇదె పుస్తకాన్ని కన్నడం, 

తమిళం మొదలైన దక్షిణ దేశ భాషల్లోనూ (ప్రచురించి ఈ సంస్థవారు మహోప 
కారం చేశారు. కన్నడం-కతెలుగు సామెతల్ని డా. జీ, ఎస్. మోహన్ (వచు 

రించారు. అయితే ఇలాంటి పని చేసెటప్పుడు ఒక విషయం గమనించాలి, 

ఒక భాషలోని సామెతల్ని మరో భాషలోకి కేవలం అనువాదం చేసి చూపించడం 

సరికాదు. అచ్చంగా అదే భాషలో (ప్రచారంలో ఉండే సామెతల్ని, కొంత 

అర్థభేదం ఉన్నాసరే అశ్రు ఇవ్వవలసి వుంటుంది. అప్పుడే ఆయా భాషల 

వత్యేకత, నుడికారపు సొంపు తెలిసివస్తుంది. 

“రాత్రంతా రామాయణం విని రాముడికి సీతేనముపుతుందని అడిగినట్లు” ” 

అని తెలుగు సామెత. కన్నడంలో “బెళగానె రామాయణ కేళి బెళగ్గె రామనిగె 

సీతేనాగ బేకంద్రాగొ అని సామెత (పొద్దుటిదాకా రామాయణంవిని పొద్దున్నే 
రాముడికి సీ తేం కావాలన్నట్లు). రెండు సామెతల అర్థం ఒక్కటే అయినా 

చెప్పే విధానంలో కొంత మార్చువుంది. “పనిలేని మంగలి పిల్లి తల గారిగాడు” 
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అని తెలుగు సామెత (ఇది పిల్ల తల గొరిగాడని ఉండాలేమో అనిపిస్తుంది.) 
కన్నడంలో సామెత “*కెలస విల్లిద మురవ హెండతి తలె బోళిసిద” (పనిలేని 

మంగలి పెళ్ళాం తల గొరిగాడు). తెలుగు సామెతలో బెల్లం చుట్టూ చీమలు 

చేరితే కన్నడం సామెతలో బెల్లిం చుట్టూ ఈగలు ముసురుతాయి. (బెల్ల క్కె 
నాణముత్తిదహా గ్ర కొన్ని సామెతలు పూర్తిగా సమానార్థకా లుగా ఉంటాయి. 

“నివురు గప్పిన నిప్పులాగా"*' అని తెలుగు వాళ్ళంటే “బూది ముచ్చిద 
కెండద హాగ"? అని కన్నడిగులంటారు. 

సామెతల పరిశీలన విషయం ఎట్ట్లున్నా, (పతిభాషలోను వీటి “సేకరణ 
విస్తృతంగా జరగాల్సి వుంది. జానపద సాహిత్య (వ్మకియల్లో చాలా తరగా 

పుట్టి, త్వరగా నశించి పోయే వాటిలో సామెకల్ని ముందు చెప ప్పుకోవాలి. 
దీనికి కారణం స్పష్టమే, అనుభవమున్న _పతివాడూ సందర్భానికి తగ్గట్లుగా. 

ఏదో ఒక మాట అంటాడు. అది గట్టిదై తే అలాగే ఆనోట ఆ నోట _పచారమై 
చివరికి సా మెత్రగా స్థిరపడుతుంది. ఇవి మనం చె చెప్పినంత నిదానంగా జరగదు, 

కొన్ని దినాలలోనే సామెత రూపకల్పన జరగవచ్చు. అయితే దానికి తగిన 
నెపధ్యం లేకపోతే మళ్ళీ అది మరుగున పడిపోవచ్చు. ఉదాహరణకు కొన్ని 

సామెతలు (పజాన్యాయ స్థానాలలో శకి వంతంగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ 
నాటికీ ఆ(ఫికా ఖండంలోని కొన్ని (ప్రదేశాలలో సామెతల సహాయంతోనే 
తీర్చు చెప్పే పద్ధతి ఉంది. అయికే (పభుత్వ న్యాయస్థానాల, పరిధిలోకి ఇటు 

వంటి |పదేశాలు వస్తే అక్కడి సామెతలలో చాలా వరకు వాడుకను౦ చి 
తప్పిపోతాయి. అ'ఫే నాగరికత వికాసం చెంచేకొద్దీ (పాచీన సంస్కృతికి 
సంబంధించిన అనేక ఆచారాలు, సం(ప్రదాయాలు నశించి వాటితోపాకే సామె 
తలను కూడా తీసుకుపోతాయి. ఈ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాలలోనే వందల 
కొద్దీ సామెతలు వాడుక తప్పిపోతాయి. ఈ కారణాల వల్ల ఆం(ధుల సామె 
తలను సేకరించి భ (దపరచవలసిన అవసరం ఎంతయినా ఉంది. కొత్తగా 
సామెతల పేరుతో వా క్యాలను సృష్టించే పనికి వూనుకోకుండా, ఇంకా నాశన 
మవకుండా జనుల నోళ్ళలో మిగిలివు వున్న సామెతల్ని మాత్రమే సేకరించి 
ఛభ(ద్రపరచవలసిన అవసరాన్ని కూడా గుర్చి ౦చాలి. 
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టిస్పణీ 

1. “Proverbs are short and witty traditional expre- 

ssions that arise as part of everyday discourse as well 

as in the more highly structured situations of educa-— 

tion and judicial proceedings" — Roger D. Abrahams, 
Folklore and Folk life, Richard M- Dorson (Ed.) 
p- 119. 

2. “..,. Proverbs use all of the devices we 

commonly associate with poetry in English: meter, 

binary construction and balanced phrasing, rhyme, 

assonance and alliteration, conciseness, metaphor, 

and occasional inverted word order and usual cons- 

truction’— Roger D. Abrahams, Folklore and Folklife, 
Ed, Richard M. Dorson, p. 119. 



పొడుపుతథలు 

జానపద విజ్ఞానంలో (పత్యేకశాఖగా పరిగణించదగినంత వ్యా ప్రికలది 

పొడుపుకథ. జానపద కవిత్వం, గద్యకథ, సామెత వై విధ్యంగల (ప్యకియ 

లై తే, పొడుపు కథల్లో వాటన్నిటికంచ ఎక్కువ వైవిధ్యంఉంది. పొడుపు 
కథల్ని జానపద సాహిత్యంలో భాగంగా పేర్కొ_ంటున్నా వీటిలోకొన్ని గణిత 

రూపంలో, చిత్రరూపంలో కూడా చూపించవచ్చు. జానపద గేయరూపంలో, 

కథాగేయరూపంలో, కథారూపంలో, సామెతల రూపంలో కూడా పొడుపు 

కథలుంటాయి, 

ఏనోదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని సమానంగా పంచిఇచ్చే (ప్రక్రియల్లో పొడుపు 

కథను మించిలేదు ఇలాంటి (పయోజనాత్మక దృష్టితోనే (పపంచంలోని 

(వతి సమాజంలోని వ్యక్తులూ వీటిని ఉపయోగించుకుంటారు. ఇవి నిత్య జీవి 

తంలో భాగమైపోయాయి. ఆదిమ మానవుని చి త్తవృతత్తి బుద్ది వికానం పొందు 

తున్న దశలో మానవుని తహ తహను,ఆఅభివ్యక్ర్తి శ రిని ఇవి (పతివింబిసాయి. 

పొడుపుకథలకు జీవిత మే మూలధనం. జీవితంలో సమస్య ల్నివిడగొట్ట 

డానికి మనిషిచేసే (పయత్నమే వీటికి _పేరణ. ఎదుటివాని బుద్దికుళలతకు ఒక 

పరీక్షగా ఉద్భవిసాయి పొడుపుకథలు. సామాన్య మానవునిలో నిబుద్ధిదాతుర్య ౦, 

హాస్య (ప్రియత్వం, పమస్యలను పవిష్కురించుకోవాలనే మనస్తత్వం పొడుపు 

కథలను తీర్చిదిద్దుతాయి. “(ప్రత్యుత్తరం తెలియని వారి బుద్దికుళలతను పరీ. 
క్షీించడానికి వారిని తి కమక్షపెట్టడానికి తయారుచేసిన _పశ్నలు పొడుపుకథలు”! 

అన్నారు రోగెర్ డి. అ్యబహామ్స్, అలన డండస్ (రిచర్డ్ ఎం. డార్సన్ 

1972:180). 

నిర్వచనాలు-లక్షణాలు 

ఇంగ్లీషులో పొడుపుకథను శీడిల్* Riddle అంటారు. దీనికి 

మూలమైన (12668౧) అనే పాతఇంగ్లీషు పదానికి 'సలహాఇవ్వడమ*ని ఆర్థం, 
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సనంసష్భాతంలో (పహేళికలు వేదకాలంనుంచీ (ప్రచారంలో ఉన్నాయి. తెలు 

గులో, ఇంగ్లీషులో ,కన్నడంలో ఇతరభాషలలో పొడుపుకథలనిర్వచ నాలు న్నాయి. 
“పడ్రుచుట, విష్పుటలో ఆనందమును వెల్లివి.యించునవి పొడుపుకథలు” 

అన్నారు (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరం (1861), పొడుపుకథ అనే పేరులోని 

కథవల్ల, బహుశా సమస్యాత్మక కథలకు (౧6616 stories) ముందు ఈ 

సేరుండి తర్వాత అన్నిరకాల సమస్యలకూ ఈ పేరు వచ్చిందేమో 
అనిపిస్తుంది. *పొడుపు' అం పే చాలవేమో. కన్నడంలోఇ దె అర్ధంలో *ఒగటుి 

అన్నపేరు (ప్రచారంలో ఉంది. ఒగటిన కథె ఆం పే సమస్యాత్మక కథ అని 

అర్థం. తమిళంలోని విడుకతై అనే పేరు మన పొడుపుకథను పోలిందే.. 

తెలుగులోనే వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో వేరువేరు పేర్లువాడుకలో ఉన్నాయి, 

పొడుపుకథ అన్నది సాగరపాంతాల పదం. తెలంగాణాలో కొన్ని (ప్రాంతా 

లలో దీనికి శాస్త్రం (శా త్రం) ఆంటారు. శాస్తార్థమెంత కఠినమో దీనిని విడ 
చేయుట యంత కష్టమని కాబోలు పొడుపు కథలకు శాస్త్రములని పేరువచ్చినది' 

అన్నారు. డా, బి. రామరాజు (1958:514) కాన్నిపాంతాల్లో శాస్త్రమం కే 

సామెత--చిత్తూరు మొదలై న చోట్ల మారుకధ అనేది ప్రచారంలో ఉంది: ఇచ్చు 

కత, విచ్చుకత, విప్పుకత, అడ్డకళ. అడ్డుకత, ఒడ్డుకత మొదలై న పేర్గుకూడా 

(పచారంలో ఉన్నాయి. 

పొడుపు అంచే పొడవడం, పొడుచున బ్లుగా పళ్నించడం అనే అర్జా 

అను చెప్తుంటారు. "ఎందుకట్లా గుచ్చిగుచ్చిచూసావు,” “గుచ్చి గుచ్చిమాట్లాడు 

తావ్* మొదలై న మాటలు వినబడుతుంటాయి. పొడుపు కధలో పొడిచి పొడిచి 

లేక గుచ్చిగుచ్చి అడగడం ముఖ్య లక్షణం కాబట్టి ఈ "పేరు వచ్చి వుండ 

వచ్చు. గుచ్చడమే (పధాన [క్రియగా ఉండే పచ్చపొడుప్పు మనకు పరిచితమే. 
నేరుగా చెప్పడానికి మారుగా (బదులుగా) మరొకటి చెప్పడం వలి మారుకధ 

అనే పేరు వచ్చివుండవచ్చు. ఒక అడిగిన నమన్యను విప్పడం వల్లి విప్పు 

కధ, విచ్చుకత మొదలైన పేర్లు వచ్చి వుంటాయి. పందెం ఒడ్డినట్టుగా 

సమస్యను ఒడ్డే గుణం ఉండడం చేత ఒడ్డుకత లేక ఒడ్డకత అని "పేరు వచ్చి 

ఉండవచ్చు. -. 
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పొడుపు కథల్లోని వై విధ్యాన్నంతటినీ ఒక్కా నిర్వచనంలో ఇమడ్చడం 

సులభసాధ్యం క కాదు. ఆర్చర్ "పేలర్ పొడుపు కధల్లో ముఖ్యంగా "రెండు వివర 

జాత్యక. గుణాలున్నా యంటాడు. వాటిలో ఒకటి రూఢం (౧౦5111౪9) మరొకటి 

వ్య తిరేకం (negative). రూఢంగా ఉండేది వాచ్యంగా ఉండకుండా ఆలం 

కారికంగా ఉంటుంది. మేలర్ నిర్వచనం (ప్రకారం “పొడువు కథలో ఒక 

కు సంబంధించిన ఆలంకారిక వివరణ, సాహిత్య వివరణ ఉంటాయి. 

రం థ్ నేవారిని తికమక సె విధంగా ఉంటాయి" చేలర్ చెప్పినట్లుగా 

ఒకటి రూఢంగా, మరొకటి “వ్యతిరేకంగా ఉండే గుణం అన్ని పొడుపు కథ. 

లోనూ కన్పించదు. పొడుపు కథను వివరణాత్మకంగానిర్వచించడానికి కొందరు 

(పయత్నించారు. ఈ [కింది నిర్వచనం అలాంటిది : 
చం 

““సౌడుపు కథ నిజమైన అర్థాన్ని కప్పిపుచ్చేదిగా ఉండవచ్చు. (ప్రశ్న 

రూపంలో ఉండవచ్చు, కాని ఇది జవాబును నేరుగా నూచించదుి*ి 

గం భీరమైనవిగా ఉండడం పొడుపు కథల (పధాన లక్షణంగా పరో 

వచ్చు. బుద్ది చె చాతుర్యానికి వీటిలో ఎకువ ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. ఊహా 

తీతంగా కన్పించడం, గూఢంగా వుండే జవాబు తెలియగానే ఎదుటి వాడికి 

ది గమ కలిగేట్లుగా చేయడం పొడుపు కథ లకీణం. పొడుపు కథను గాంధీ 

రకం ఉట్టిపడేలా ఒడ్డడం (వళ్నించేవాడి వంతు. దాన్ని (ప్రతిభావంతంగా 

విప్పడం విన్నవాడి వంతు. గాంభీర్యానికి, సంబంధించిందే అర్థగోపన మనే 

లక్షణం. చెప్పాల్సిన విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచడం (పయత్న. పూర్వక 

సృష్టికి సంబంధించింది. అప్రయత్నంగా వెలువడే జానపద గేయాల వంటి 

(పశ్రియల నుంచి పొడుపు కథను వేరుచేసే గుణమిదే. ఎదుటి వ్యక్తి బుద్ధి 

జ కిని ) పరీక్షించడానికి పొడుపు కథలు (ప్రయత్న పూర్వకంగా వెలువడ్డాయి. 
ae taped 

రూపకంగా ఉండడం. పొడుపుకథకుండే మరోలక్షణం. ఇది వాచాల 

త్వానికి. సంబంధించిన | (వ్మకియ కాదు. ఏదో ఒక వస్తువునుగాని, వ్యరి కినిగాని 

సూచించే. ధ్వని _్రరానరూవం ఇది. పొడుపు కథల్లోని అలంకారం, రూపకం, 

వ్యాజో క్తి. గూఢో క్రి మొదలైన వాటిల్లో ఒకటి. ప్రాచీన “నంస్కృృతాలం 

కారికులు వ్యాజో రికి, గుఢో క్తిక్కి. వో క్తికి ఇచ్చిన ఉదాహరణలు వివిధ 
ఎకాల పొడుపు కథలే. చిన్నపిల్లలు మాట్లాడు కొనే “కిభాష (ప్రతి అక్షరం 
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ముందు *క'ను చేర్చి మాట్లాడడం) కూడా ఒక విధమైన పొడుపుకు ఉదాహ 
రణమే. ఆలంకారికంగా ఉండడం పొడుపు కథకు చమత్కారగుణాన్ని కలి 

గిస్తుంది. పదగూఢత, భావగూథత, వస్తుగూథత, అన్వయగూఢత కనిపించే 

పొడువు కథ సంస్కృతంలోని _పహేళక నిర్వచనాలకు దగ్గరి ఉదాహరణ 

మన వచ్చు." జేమ్స్ ఎ. .కెల్పొ “పొడుపు కథ అర్జీ స్పష్టత లే ని రూపకం లేక్ష 

రూపక సముదాయం” అనడం (Encyclopaedia of Religion and 

౬511105, 5 765) పొడుపు కథకుండే ఆలంకారిక గుణాన్ని తెలుపుతుంది. 

పొడుపు కథకు, రూపకానికి ఉండే సంబంధాన్ని గుర్తించిన వారిలో మొదటి 
వాడు అరిస్టాటిల్ . పొడుపు కథల్లో ముఖ్యంగా రెండు భాగాలుంటాయి. ఒకటి 

ఉపమానం మరొకటి ఉపమేయం. ఉపమానం వాచ్యంగా ఉపమేయం 

సూచ్యంగా ఉంటాయి, ఉపమానాల సహాయంతో ఉ పమేయాన్ని తెలుసుకో 

వలసి ఉంటుంది. పొడు పుకధల్లో ని ఉపమానాలు నిత్యజీవితంలో మనకు పర 

చితమైనవే ఉంటాయి. 

పొడుప్ప కథల్లో మరోగుణం హోాస్యస్ఫోరకంగా ఉండడం. కొన్నిట్లో 

హాస్యం మితిమీరి అశ్నీలమవుతుంది. అయితే అన్నీ లం పదాలవరకే పరి 

మితమై ఉంటుంది గాని అర్థంలోకాదు. హాస్యానికి తోడు ఒక్కొక్కసారి 
వ్యంగ్యగుణం కూడా పొడుపు కథల్లో కనపిసుంది. మనిషిలో నహజంగా 

ఉండే హాస్య (పవృ త్తి కొన్ని పొడుపు కథలు రూపొందడానికి కారణం. 

(బ్రిటానికా విజ్ఞాన సర్వస్వం వీటిని గురించి చెప్తూ “పొడుపు కధలు బహుశా 
హాస్యగుణం కలిగిన _టపడ్రియల్లో చాలా (ప్రాచీన మైనవి” అంటుంది 

(Riddles are probably the 016951 extant forms of humour 
vol xx. ౧.549), గాంభీర్యం సూచ్యంగా ఉండడం, హాస్యం వాచ్యంగా 

ఉండడం పొడుపు కధలకు ఓక ఏంత అందాన్నిస్తుందనడంలో సంచేవాం 

లేదు. 

(ప్రకృతితో సంబంధం ఉండడం పొడుపు కథల మరొక లక్షణం. 

(ప్రకృతికి సంబంధించిన అనేక వస్తువులు వీటిలో స్థానం సంపాదించు 

కున్నాయి. (ప్రాచీనకాలం నాటి మానవుడు తన జీవితంలో (పకృతికి ఇచ్చిన 

(పాముఖ్యాన్ని ఈ గుణం తెలుపుతుంది: (పకృళిలోని వస్తువులి ల్ని.ఉప 



200 ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 

మానంగా కొన్నిట్లో ఉపమేయంగా కొన్నిల్లో జానపదులు ఉపయోగించు 
కుంటారు జానపద విజ్ఞానంలోని అనేక వ్యకియల్లో లాగానే పొడుపు కథ 
లకు కూడా సార్వజనీనగు*౦ ఉంది. (పపఎంచంలో ఒకమూల కనిపించే 
పొడుపుకథలాంటిదే మరే మారుమూల (వైదేశంలో కనిపించవచ్చు. (పపంచం 
లోని వివిధ (ప్రదేశాలలో దొరికే పొడుపు కథలను సేకరించి పరిశీ లిస్త కొన్ని 
సార్వ తిక గుణాలు బయల్పడుతాయి. మానవ మన_స్టత్వంలోని సమానాం కాలు 
తెలిసివసాయి, మొత్తం మీద చాతుర్యంతోకూడిన, కళాత్మక మెన, లయ బద్ద 

మైన నంక్షి వ్పగూఢో _క్తీగా పొడుపు కథను చెప్పుకోవచ్చు. ఇది బుద్దికి కొస సరత్తు 
నిసుంది. ప్త కన మానవుని బ్ బొౌెద్దిక సృష్ట ఇది. 
/ 
st 

పొడుపు కథలో కనిపించే ఆలోచన ,బుద్దిశ క్త జానపదులు వీటిని పయత్న 
పూర్వకంగా కల్పించారనేందుకు తాం- గ్రాణాబుగా ఉన్నాయి. పొడుపు కథల 
(ప్రాచీనత , మానవ సంస్కృతిలోని (ప్రారంభదకళల్లో వీటి ఉపయోగంగురించిన 
ఆలోచనలు విద్వ్యాంసులకు కలిగాయి. మొత్తం మీద గేయాలు, కథాగేయాలు 
మొదలై నవి మొదటి ఘట్టింలోను, గద్య కథనాలు రెండవదళలోను, పొడుపు 
కథలు మూడవ ఘట్తంలోను వెలువడ్డాయని ఊహించవచ్చు. ోదిసై న్స్ ఆఫ్ 
ఫోక్ లోర్*లో అలెగ్జాండర్ (కాప్పె పొడుపు కధను గురించి చెప్తూ, అది 
జానపద విజ్ఞానంలో చీవరిది (A last department of oral Folklore is 
the so- called popular riddle) అని చెప్పటం (వు. 201) లో సత్యం 

ఉన్నవనిపిస్తుంది. మౌఖిక (ప(కియల్లో చాలా వాటికం ఇ పొడుపు కధ (ప్రాచీన 
మైనదని ఆర్థం వచ్చేట్లుగా సి.ఎఫ్. పాటర్ చెప్పిన మాటల్ని అంగీకరించడం 
కష్టం (Standard Dictionary of Folklore, p938), ఆయన అభి 

(పాయం [ప్రకారం పొడుపు కథల్లో కనిపించే ఆలంకారిక గుణం (పాధమిక 
మనన సృత్వానికి నిదర్శనం. అయితే గేయాలవంటి వాటిలో లేని (కమబద్ధత 

పొడుపు కథల్లో ఉండడం, వాచ్యంకం టె వ్యంగ్యానికి వాటిల్లో (పావాన్యం 
ఉండడం పొడువు కథ చాలా ప్రాచీన చునడానికి అడ్డువసాయి. అంత 
మాత్రం చేత పొడుపు కధలు ఇటీవలివి అని చెప్పడానికి కూడా వీలులేదు. 
మానవ మనో వికాసం బాల్యావస్ట్థలో ఉన్నప్పుడే పొడుపు కధలు అవతరిం 
చాయి అవి జానపద గేయాలు, కధలు మొదలై న కొన్ని (ప్రక్రియల కంటె 
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ప్రాచీనమైనవి కాకపోవచ్చు. “'సంస్కృతిలోని ప్రారంభ దశల్లో అందరూ 

పొడుపు కధలను (పేమించిన వారే?” 5 అన్నమాట సత్యమనవచ్చు. 

కూట రచనలనే పేరుతో సాహిత్య సంబంధమైన పొడుపు కథలు 

కూడా చాలా (ప్రాచీన కాలం నుంచే కనిపిసాయి. ఇలాంటివి జానపద 

సాహిత్యంలోను ఉన్నాయి. సాహిత్య సంబంధమైన పొడుపు కధలు మలీయ 

వాతావరణమూ, ఎక్కువ గాంభీర్యమూ కలవి. భారత దేశంలో వేదకాలం 

నుంచి ఇవి (ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వేద పురాణాలలో, బొద్ద జై_నాది ధర్మ 

(గంథాలలో ఇలాంటి కూట రచనలనేకం కనిపిసాయి, వేదాలలో అత్యంత 

పాచీనమైన బుగ్వేదంలోని మొదటి మండలంలోనే పొడుపు శ్రధలు న్నాయి. 

“ద్వా సుపర్జా నయుజా నథాయా సమానం వృక్షం పరిషస్వజా తే. తయోరన్యః 

పిప్పలం స్వాద్వత న శ్నన్నన్యో ౭.ఖిచాక శీత్రి** అన్న బుగ్వేదంలోని 

(పహేళిక సుపసిద్ధం చెట్టుమీద రెండు పక్తులున్నాయి. ఒకటి పండును 

తింటున్నది. మరొకటి తినడం లేదు. ఇక్కడ జీవాత్మ పరమాత్మలను ధ్వన్యా 

త్మకంగా చెప్పాడు వేదబుషి. జీవిత రభాన్యాన్ని నిగూఢంగా ఇప్పే ఆఅ ఖి 

లాష ఇందులో వ్యక్తమవుతున్నది. ఇలాంటి _పహేళికలు ఇంకా ఉపనిషత్తులు, 

పాణిని అష్టాధ్యాయి, భారతం మొదలై న వాటిల్లో కనిపిస్తాయి. యజ్ఞయాగా 

దుల్లో, పెళ్ళిళ్ళలో పొడుపు కధలను వాడడం తరతరాలుగా ఆదారంగా ఉంది. 

భారతదేశంలోని పొడుపు కధల వికాసాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు 

వేదాల తర్వాత మహాభారతాన్ని పేర్కొ_నవలసి వుంది. (పకృతికి, సీత్రికి 

సంబందించిన చాలా పొడుపు కధలు మహో భారతంలో ఉన్నాయి. పళ్నో 

తర రూపంలో ఉండే పొడుపు కధలనేకం వెలువడడానికి యక్ష (పశ్నలు 

కారణమై ఉండవచ్చు. నీతికి సంబంధించిన పొడుపు కధలు జాతక కధలో 

ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని సమస్యాత్మక కథా రూపంలో కూడా ఉన్నాయి. 

రాజు చనిపోయిన తర్వాత మరొకర్ని ఎన్నుకోడానికి పొడుపు కధల ద్వారా 

పరీక్ష జరిపే విధానాలు జాతక కధల్లో ఉన్నాయి. 

సంస్కృతం: నుంచి మహో  భారతాదుల పొడుపు కధలు తెలుగుకూ 

దిగుమతి అయ్యాయి, ఎర్రన మహాభారతాం (ధ్రీకరణ ౦లో ఉండే యక్ష 

_వశ్నలలో కొన్ని :. 
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భవి యా న్ా. 

మొనసి నిదించియను గన్న మూయ దెద్ది 

పుట్టియును జేతనత్వంబు(బొరయ దెద్ది 

యరయ రూపు గల్లియ హృదయంబులేని 

దెద్ది ? వేగంబు కతమున నెద్ది పొలుచు. 

ధర్మజుని (పత్యుత రం : 

అనిన(గన్ను మూయదు సుప్తమయ్యు మీను 

పుట్టియును (గుడ్డు చేతనం బొరయకుండు 
హృదయ రహితంబురా రూపుమేజురయము 

కతన వరి ంచునని చెప్పె. గౌరవుండు. 

మన దేశంలో తరతరాల నుంచి పొడుపు కధలున్న'క్లే ఇతర దేశాల 

సంస్కృతులలో కూడా ఉన్నాయి. (గీకి, సెమెటికి, బాబిలోనియా సంస్కృతు 

అకు చెందిన కావ్యాలలో చాలా పొడుప్ప కధలున్నాయి. (ప్రాచీన హీ(బూ 

కావ్యాలలో, బై విలులో ఆధ్యాత్మిక చింతన కల్గిన సమస్యలు కనిపిసాయి, 

మధ్యయుగాల తర్వాత ఏటి మీద సాహిత్య వేత్తల ఆసకి, చాలా వరకు 
తగ్గిందని చెప్పాలి. కాని (ప్రాకన కాలం నుంచి నేటి వరకు పొడుపు కధలు 
జానపదులకు వినోద సాధనాలుగా, ఆలోచనను రెకెత్తి ంచే శక్తులుగా నిలిచి 

ఉన్నాయి, 

(పాచీన కాలపు పొడుపు కధలను పరిశీలించినప్పుడు అవి ఇప్పటిలాగా 
కేవలం వినోదం కోసం కాకుండా దార్మిక నేపధ్యంతో. వెలువడ్డాయని 
చెప్పవచ్చు. పొడుపు కధ పుట్టుకకు మానవుని (పకృతి సరిశీలన, ధార్మిక 
చింతన కారణ్రాలై ఉండవచ్చు. (ప్రాచీన మానవుని జీవితం ధార్మిక ఆచరణ 
లతో, మానవాతీత శక్తులపై నమ్మకాలతో నిండి ఉండిందని మానవళాస్త 
అధ్యయనం వల్ల తెలుసుకోవచ్చు. గహనమైన (పకృతి రహస్యాలను అస్పష్ట 

భాషలో చెప్పడానికి (ప్రయత్నించిన, ఆదిమమానవుని (పయత్నాల న వల్ల పొడుపు 
కధలు అవతరించాయని' ఊహించవచ్చు. _పకృతిని అర్థంచే చేసుకోవాలనే కుతూ. 

- హలంకలిగిన (ప్రాచీన మానవుని మనస్సు పొడుపు కథలను సృష్టించింది, వీటి 
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సమగ పరిశీలనవల్ల ఆదివాసుల జీవితం, అనుభవాలు, ఆలోచనలు మొదలై న 

వాటిని గురించిన కుతూ హలకరమైన ఆనేక విషయాలు తెలునాయి. 

భౌగోళికంగా పొడుపు కధలను గురించిన వివరాల కోసం. ప్రయత్నిసే, 
దొరికే (ప్రత్యు త్తరాలు చాలా తక్కువనే చెప్పాలి. (ప్రాచీనమైన పొడుపు 
కథలు అనేక దేశాల సాహిత్య (గం థాల్లో లభ్యమవు తున్నాయి. వీటికి ఒకే 

మూలం ఉన్నదా లేక అవి వేరు వేరు స్థలాల్లో స్వతంత్రంగా పుట్టినవా అన్న 

(పశ్న ఉండనే ఉంది. _పపంచంలో ఏ సంస్కృతి (ప్రాచీన తమమైందో 

తెలిస్తే,ఆ సంస్కృతిలో ఉదయించిన పొడుపు కథలే మిగిలిన స్థ్టలాలకుకూడా 
వ్యా ప్తి చెందాయని ఊహించవచ్చు. అయితే ఇది ఏమంత సులభమైన పని 

కాదు. బహు (వ్రదేశ అ స్తిత్వం పొడుపుకధలకు ఉండడం కూడా నిజమే కాని 

ఈ విధంగా అవి (ప్రపంచంలోని వివిధ (ప్రదేశాలలో ఉండడం, వాటిలో పోలి 

కలు కనిపించడం ఒకే మూలనుంచి పుట్టడం వల్లినా (ఏకోత్స త్తివాదం) లేక 

మానవుల మనస్సులోనే ఉండే సమాన గుణంవల్లనా (బహుళోత్చ త్రివాదం) 

అన్నది ఇంకా చర్చనీయాంశంగానే ఉంది. ఈ రెండు విధాలలో ఎలా పుట్టినా 

కూడా, పొడుపు కధ మానవుని కుతూహలాన్ని, ఇంకా ఇంకా బుద్ధిశ క్రిని 

సంపాదించాలనే భావనను ఉత్సాహాన్ని (పతివింబిస్తుందన్నది మాత్రం నిజం. 

విభజన 

సామెతలు మొదలై న జానపద సాహిత్యరూపాలలాగే పొడుపు కథల 

విభజనకు ఎన్నో విధానాలు వొడుకలో ఉన్నాయి. పొడుపు కథలలో ముఖ్యంగా 

జానపదుల పొడుపు కథలు, సాహిత్య పరమైన పొడుపు కథలని రెండు 
రకాలున్నాయి, జానపదుల పొడుపు కథలు ముఖ్యంగా వినోదం కోనం ఏర్ప 
డ్లవి. సాహిత్యంలో కనిపించేవి తాత్విక పరమైనవి, నుత ప్రాధాన్యం కలవి, 

విభజన చేసే సమయంలో (ప్రపంచంలోని వివిధ [పాంతాలలోని 

పొడుపు కథలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసేది ఒక రకమైతే తెలుగులోని 
పొడుపు కథల్ని దృషిలో ఉంచుకొని చేసేది మరో రకం, మొదట విభజనలో 

కొన్ని సార్వజనీన రూపాలను గురించి చెప్పి తర్వాత “తెలుగులోని (పత్యేక 

రూపాలను, ఉదాహరణలను పేర్కొనడం జరుగుతుంది. పొడుపు కథల్లో 
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కానన్ (డ్రమ్ (0004౧64౧౧5), ఎనిగ్మా (501902) అనే రెండురకాలను 
అనేక విద్వాంసులు పేర్కొన్నారు. మొదటిదానిలో పదాడంబరం, రెండో 

దానిలో ఊహాత్మక వివరణ ముఖ్యంగా ఉంటాయని స్థూలంగా చెప్పవచ్చు, 

పదసమన్య అనే పొడుపు కథలో ఒక పదంలోని (ప్రతి అక్షరాన్ని లేక పదా 

న్నంతటిని పొడుపు కథ రూపంలోనో,నటన మూలకంగానో సూచిం చినప్పుడు 
పదాన్నంతటిని ఊహలో కని పెట్టడం జరుగుతుంది, నటనతో నూచించే ఒక 

విధానమే నే(తావధానం. గణిత సంబంధమైన పొడుపు కథలు కూడా ఒక 

విభాగంగా ఉస్నాయి. 

(పశ్నోత్తర రూపంలో ఉండే పొడుప్ప కథలు తెలుగులోనూ ఉన్నాయి; 

వేరే భాషల్లోనూ ఉన్నాయి. ఇవి పాటల రూపంలో ఉండవచ్చు లేక గద్య 

రూపంలో ఉండవచ్చు. పెళ్ళిళ్ళలో ఇలాంటి వాటిని వాడుతుంటారు. నేతాప 

ధానం మొదలై న వాటితో బాటు, చిత్రాలతో సూచించే పొడువు కథలను 

దృశ సంబంధమైన పొడుపు కథలని (౪156421 :1606169) చెప్పవచ్చు. తర్క 

సంజంధమెన సమసులు (puzzles) బుదికి పదును పెడాయి. 
| యూ ల య _ 

(పపంచంలోని వివిధ (పాంతాల పొడుపు కథలను భాషా శాస్త్రపరంగా 

కూడా వరీకరించ వచ్చు. గొలుసు కటు పదాలు, సామాన్య వాక్యాలు, సంకీరి 
nM Ee వే 

వాక్యాలు, వ్యతిరేక వాక్యాలు, పద్యరూప పొడుపు కథలు, కథారూపంకో 

ఉండే పొడుపు కథలు -ఈ విధంగా భాషాశాస్త్ర పరంగా విభజన చెయ్యవచ్చు. 

సంస్కృతంలో పొడుప్ప కధకు (ప్రహేళిక అని పేరు. దండి ప్రహే? 

కల్లో పదహారు భేదాలు చెప్పాడు. విశ్వనాథుడు సాహిత్య దర్పణంలో చ్యుత 
దశాక్షరాదికముల న్నాడు కాని సంఖ్య చెప్పలేదు. భోజరాజు చ్యుతాక్షర, దత్తా 

కర, చ్యుత దత్తాకర,ముష్టిక, బిందుమతి, ఆర్థవతి అనే ఆరువిధాలను చెప్పాడు. 

సామెతలకు లాగానే పొడువు కథలకు కూడా దశమాంక పద్ధతిలాంటి 

వర్లీకరణనే ఆర్చర్ టేలర్ చెప్పాడు (కెన్నెత్ డబ్ల్యు క్లార్క్, మేరి డబ్ల్యు 

క్లార్క్ 1868 : 120). దీన్ని బట్టి పొడుపు కథల్లో ఐదు వర్ణాలను గు ర్హించ 

వచ్చు. 1. మనుష్యులు, జంతువులు అని గుర్తించలేని జీవాలతో పోలిక. 
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ఎ. జంతువులతో పోలిక 8. మనుష్యులతో పోలిక 4. వృక్షాదులతో పోలిక 

శ్, వస్తువులతో పోలిక. 

నా బాతుల్లో ఒకటి నాలుగు ముక్కు-లది(దిండు అనే చెరెమిస్ భాషలోని 

పొడుపు కథ పశుపక్ష్యాదులకు సంబంధించింది కాబట్టి 2-వ వర్గానికి చెందు 

తుంది. ఇది (పత్యేకంగా పక్షిజాతికి సంబంధించింది కాబట్టిఃి.4అని నూచించ 

వచ్చు. పకులలో బాతు 4_.వది కావడం చేత 2.2.4. ఇంకా సూక్మెంశాలను 

సూచించడానికి 2.2.4.1.2 ఈ విధంగా అంకెల ద్వారా నూచిస్తూ పోవచ్చు. 

ఇలాంటి విభజన విధానాన్ని జానపద విజ్ఞానంలోని ఏ విషయానికై నా అన్వ 

యించి చెప్పవచ్చు. లై (బరీలలో పుస్తవాలను విభజించే పద్దతిని పోలిన ఈ 

విధానం సరళంగానూ ఉంటుండి, అధ్యయనానికీ తోడ్పడుతుంది. 

తెలుగు పొడుపు కథల విభజన : 

తెలుగు పొడుపు కథలకు కూడా సై వాటిలోనే ఏదో ఒక విభజన విధా 

నాన్ని అనుసరించవచ్చు, రండు విధానాలను మా(త్రం ఈ (క్రింద సూచించడం 

జరుగుతున్నది. పొడుపు కధలనే (పహేశికలని పేర్కొన్న ేకుమళ్ళ 

కా మేశ్వరరావుగారు కొన్ని ముఖ్యశాఖలను "పేర్కొని వాటికి ఉదాహరణలను 

ఇచ్చారు (జానపద సరస్వతి, ఆ౦ (ధ్ర(పదేశ్ జానపద సాహిత్య పరిషత్, 

హైదరాబాదు). వారి విభజనలో ఒక (క్రమమంటూ లేకున్నా, తెలుగులోని 

కొన్ని ముఖ్యమైన పొడుపు కథా రూపాలు వారి వ్యాసం వల్లి తెలిసి వస్తాయి, 

"టేకుమళ్ళ వారు పేర్కొన్న మొదటి రకం 'పదకల్సన.'. (పతి చరణంలో 

చివర చెప్పాల్సిన వస్తువును ఒకే అక్షరం ద్వారా సూచించడం జరుగు 
il 

తుంది. మిగిలిన అక్షరాలను ఆ అక్షరం ద్వారా (గహించాలి ఉంటుంది. 

ఉదా: 

వంకర టింకర కొ (శొంఠి) 

వాని తమ్ముడు అ (అల్లము) 

నలగుడ మి (మిరియములు) 
ne) G 

నాలుగు కాళ్ళ మే (మేక) 
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పొడుపు కథల నిడివిని బట్టి చిన్నవని, పెద్దవని, రెండు రకాలుగా విభ 

జీంచ వచ్చునని 'పేకుమళ్ళవారు సూచించారు. | 

(1) చిన్నవి : చిటారు కొమ్మని మిఠాయి పొట్లం (తెనె ప ట్టు) 

గుడినిండ ముత్యాలు గుడికి వీగం (దానిమ్మపండు) 

(2) పెద్దవి: రాచవారికి నచ్చేచిన్నది 

రాజ్యాలెల్ల మెచ్చేనన్నది 

బంగారు వారింటి కోడలు 

పట్టుమ౦ కే రాదు చేతులు 

చేంతాడుకో తోడకుండ 

చెంబుతో ముంచకుండ 

సీటుగా కులుకు తున్నది 

సీళ్ళు తెస్తానంటు వున్నది (కొబ్బరికాయ) 

(3) వచనంలాగా ఉం డేవి కొన్ని : 

కొందరు తిందురుముందు పెట్టుకొని ఏడుస్తారు (ఉల్లి గడ్డ) 

(4) గేయాలలాగా ఉండేవి అనేకం : 

చెక్కని _సంభం, చేతికందదు 

చెయ్యనికుండ, పొయ్యని నీళ్ళు 

వెయ్యని సున్నం, తియ్యంగా (= కొబ్బరి నీళ్ళు) 

శ పొడుపు. కథలను గుర్తుంచుకొనేబ్లు చేసేవి వాటి అంత్య ప్రా సలు, 

చాలా పొడుప్పకథలో చివరి అక్షరమో, చివరి రెండకరాలో, పదాలొ 

అంత్య [ప్రాసల రూపంలో ఉంటాయి, 

వంకర టింకరిమాను 

వయ్యా రిమాను 

రాజులెక్కేమాను 

కష్టజీవులమాను 
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ఎత్తుకుతిరిగే మాను 

ఇతరుల 'పెండ్రికౌను (పల్లకి) 

(6) ఒకే గేయంలోనే ఒక్కొ_క్క. చరణానికీ ఒక్కొక్క జవాబుండే 

పొడుపుకథలు కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిని గొలుసు పొడుపుకథలనవచ్చునేమో. 

దిబదిబలాడేవి రెండు (కాన్న) 

దిబ్బెక్కిచూచేవి రెండు (కీళ్ళు) 

ఆలకించేవి రెండు (చెవులు 

ఆదుకు నేవి రెండు (చేతులు) 

(7) వివరణాత్మకంగా ఉండే పొడుపు కధలు కొన్ని. ఒక్క విష 

యాన్ని తెలపడానికి దీర్భ వర్ణన అవసరమయ్యే వాటికి ఉదాహరణాలిని. 

నూతిలోపాము నున్ననిపాము, 

పొడలపొడలపాము, పొట్టిపొడుశుపాము, 

వాడవాడలపాము, వాలై నపాను, 

చారాచారలపాము, చక్క_నిపాము, 

పామునుపట్టి కూరచేస్తే 

పంటికిందికే రాదు (పొట్లకాయ) 

(8) మనదేశంలో ముఖ్యవృ త్తి అయిన వ్యవసాయం సహజంగానే 
వందలకొద్దీ పొడుపుకథల ఆవిర్భావానికి కారణమయింది. వీటిలో కొన్ని 

వాతావరణానికి సంబంధించినవి, కొన్ని పంటలకు సంబంధించినవి, 

(1) చిత్త చిత్తగించి, స్వాతి చల్తిజేసి 

విశాఖ విసరకుంటె, అనూరాధలో 

అడిగినంత పండుతాను (జొన్నచేను) 

(11) వస్తూఇల్లునింపుతుంది, పోతూ పెరణృనిం పుతుంది (అరిశెధాన్యం) 
(111) స్వాతికురి స్తే, చ ల్లపిడత లోకి రావు (జొన్నలు) 
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(9) సంబోధనాంతాలై న పొడుపుకధలదొకరకం, “తిరుమలేశ” అనే 

మకుటంతో కొన్నిపద్యాలు, పద్యాలుకానివి కూడా ఉన్నాయి. “దీనిభావమేమి . 

తిరుమలేశ? ఆనే సంబోధననే ఇది సమస్య అని తెలుపుతుంది. 

కుతిక నలుపుగాని శికికంధరుడుగాడు 

పాముకాదు, నెమిలిపకీగాదు 

గంతులిడుచు నడుచుగాని కప్పయుగాదు 

దీనిభావమేమి తిరుమలేశ: (ఊరపిచ్చుక) 

కూటములు : వేదాంత సంబంధమైన పొడుపుకథలివి. పేకుమళ్ళవారు 

తమ వ్యాసంలో వేమన “పేరుతో ఉన్నపద్వ్యాలను, వేమనపద్యాలను ఇ మివంట్రి 

వోొనికి ఉదాహరణలుగా ఇచ్చారు. మార్మికభావాలుగల ఈ పద్యాలు, పాటలు 

తాక్వికార్థంకలిగి ఉంటాయి. ఒక్కొ-క్క-సారి వీటిలో పదాలు అ శీలం గాఉన్నా 

ఆర్థం తాత్వికంగా ఉంటుంది. అలాంటివాటికొక ఉదాహరణం ఈ (కిందిది. 

ఇది వీరషబహ్మం, సిద్దయ్య సంవాదం రూపంలో ఉండి. 

సిద్దయ్య; బోడివాడెవడయ; ? బొచ్చువాడెవడయ్య + 

మొలచుటు కత్తులున్నవాని పేరెవరయ్య? 

పోతులూరో, శిపపోతులూరో: 

వీరబ్రహ్మం: టోడివాడు వెలకా గాయ, బొచ్చువాడు కొబ్బరికాయ 

మొలచుష్టుక్ర్షత్తులున్న వానిపేరు వంకాయ 
సిద్దయ్యగారూ , జ్ఞాన సిద్దయ్య గారూ : 

సిద్ధయ్య: ఊరుకొన్న దేచయా? ఊగులాడేదేదయా: 

కాళ్ళసందుదేదయా : కమ్ముకొ చ్చేదేదయా? 

హోతులూరో, శివపోతులూరో ! 

వీరబ్రహ్మం; ఊ రుకొ న్నదావయా, ఊగులాడేది దూదయా 

కాళ్ళసందుది ముంతయా కమ్ముకొ చ్చేవి పొలయా 

సిదయ గారూ, జా జ్ఞానసిదయ్యగారూ ! 
థి ఇ ధి 
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కొన్ని పొడుపుకథల సంకలనాలలో అకారాది విభజన కనిపిస్తుంది. 

'గోడమీదబొమ్మ' పేరుతో ఆంద్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమివారు (పచురిం చిన 

సంకలనంలో (సంకలనక ర్త; వెలగా వెంకటప్పయ్య) ఇలాంటీ విభజనే 

ఉంది' ఇది పూర్తిగా పిల్లలకోసం ఉర్ధేశించబడిండి కావడంచేత పొడుపు 

కథలను గురించిన శాస్త్ర విషయాలేవీ చర్చించడంగాని, విభజన మొదలైన 

వాటినిగురిం చిన వివేచనగాని లేదు. 'పొడుపుకథాపరిచయం'*' అనే పేరుతో 

ఉండే పీఠికలో మాతం డా. పి. యళోదారెడ్డి కొన్ని విషయాలను చర్చిం 
డారు. ఈ సంకలనంలోని పొడు పుకథల్లో (పళ్నార్ధకాలు, గేయాలు, శబ్దాలం 

కారాలు, వాటిలోను ఆద్యక్షర ఆవృత్తులు, అంత్యాక్షరావృత్తులు, ము _క్రపద 

(గస్తాలు, అన్నుప్రానలు ఉన్నాయి. వీటిని పరిశీలిస్తే తెలుగు పొడువుకథల్లోని 

కొన్ని రకాలను మనం పట్టీ చెయ్యవచ్చు. 

కొన్ని పొడుపు కధలు విశ్వంలోని ఖగోళ వస్తువులను గూర్చినవి. 
ఆకాశం, నక్షత్రాలు, చం(దుడు మొదలై న వాటిని ఉపమేయాలుగా కలిగినవివి. 

చాప చుట్టనూ కము 

రూక లెంచనూ లేము (ఆకాశం, చుక్కలు) 

కొన్నిట్లో ఆకాశం, చం(దుడు మొదలై న [పకృతి వసువులే ఉపమానా 
లుగా ఉంటాయి. విప్పాల్సిన విషయం చేరే ఉంటుం షి 

ఆకాశంలో ఉంటుండి _ కాని మేఘం కాదు 

తోకతో ఉంటుంది. కాని ఎద్దు కాదు 

అటు ఇటు ఎగురుతుంది . కాని పకి కా 

పట్టు తప్పితే చాలు _ పరుగు లేసుంది 

(గాలి పటం) 

మాను గడను వోలు _. ఆకు హస్తమును బోలు 

పువ్వు చందమామను బోలు - కాయలరసి చూడ 
కాయురు(దాక్షలై (ఆముదం చెట్టు) 

| య పా 
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(పకృతిలోని చెట్లు చేమలు, ఆహార పదార్థాలు లెక్కకు మీరిన పొడుప్పు 

కధలో దాగి ఉంటాయి. అసలు పొడుపు కధల ఉత్పతి కీ _పకృత్యారాధకుడై న 

మానవుని మనస్సుకీ సంబంధం ఉందని విద్వాంసుల నమ్మకం. అందుసలే 
౧ 

(పకృతిలో మన చుట్టూ కనిపించే వస్తువులనేకం. పొడుపు కధాలోకంలో ఉప 

మేయాలుగా ఉంటాయి. వీటిలో కొన్ని అద్భుతమైన వర్ణనలు, మరికొన్ని 

వస్తువుల గుణాన్ని తెలిపేవి, కొన్ని ధ్వని (ప్రధానమై మైనవి. 

(1) చక్కని స్పంభం 
చెయ్యని గుండి 

పొయ్యని నీరు 

వెయ్యని సున్నం (కొబ్బరి కాయ) 

(2) చింపిరి చింపిరి గుడ్డలు. 

ముత్యాల వంటి బిడ్డలు (మొక్కజొన్న కంకి) 

(8) ఓరో రి అన్నరో 

సీ వొళ్ళంతా ముళ్ళురా 

కారాకు పచ్చరా 

సీ కండంతా చేదురా (కాకరకాయ) 

(4) కుండ నిండా ఉం (డాళ్లు 

కుండకు తాళం (వెలగ పండు) 

గుడి నిండా ముత్యాలు 

గుడికి తాళం (దానిమ్మ పండు) 

వీట్రిని వివరిస్తూ డా. పి. యళోదారెడ్డి ఇలా (వ్రాశారు. 

“వెలగ షండూ, దానిమ్మ పండూ రెండూ దొదాపు గుండ్రం; 

ఉంటాయి. ఈ రెండింటిలో విత్త నాలుంటాయి. కాని వెలగ విత్తనాలు 

టుగా గట్టి. ఉం (డ్రాళ్ల పాయసంలో వలె ఉంటాయి. దానమ్మ గింజలు అంద 



ఆంధ్రుల జానపద విజ్ఞానం 211 

ముత్యాలు కూర్చినట్లుం టాయి. ఈ ఉపమానం రంగుకన్నా ఆకారాన్ని బే 

వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. అందుకే ముద్దుగా, ముత్యాలవంటి  పలువరసను 

చెప్పేటప్పుడు “ఆమె పళ్లు దానిమ్మగింజలు? అని అనడం పరిపాటి. అందుకే 

వెలగ విత్తనాలు ఉం(డాళ్ళని, దానిమ్మ గింజలు ముత్యాలని సం కేతింప 

బడ్డాయి? (గోడమీద బొమ్మ, 1979, పు.9). 

డా. యశోదా రెడ్డిగారు తమ మున్నుడిలో గుర్తించినట్లు, తందానపదాల 

చూపంతో కూడా కొన్ని పొడుప్ప కధలున్నాయి: “తానతందానిత్రాని అన్నది 

జానపద గేయాల్లో వాడుకొనే ఊత పదాల్లో (పల్లవి) ఒకటి. అందువల్ల బహుశా 
లా ౧ య a) 

అది పొడుపు కధలో కూడా (పవేశించి ఉండవచ్చు. 

తాన తొందాని తాన 

తక్క తె తాన తందాని తాన 

నలినలని పక్షి యొకటి 

నడి నెత్తిన రక్కలు పిచ్చే 

చెవుల సందున కొ మ్ములొచ్చే తందాన తాన॥ 

దాని పచ్చరత్నములు 

కత్తి కత్తిన కోసి 

(బాహ్మలన బంటులన 

బంతిన భోం చేసిరంట--కాని తందాన తానా 

ఇంత చెప్పిన వేదశాస్త్రం 

తెలియదాయె దాని భావం 

దాని భావం బట్టబయలు (అరటి పండు 

తాత్వికార్థం కల పొడుపు కథళ్ఞా చెప్పే ఉపమానాలు, రూపకాలు 

సామాన్యమైనవిగా ఉంటాయి, కొన్నిట్లో దీనికి విరుద్దంగా కూడా ఉండవచ్చు. 
అంయే, లక్ష్యం చేసిన వస్తువు చాలా సామాన్యమైంది. కాని పెకి మాత్రం 

చాలా గంఫీరంగా ఉంటుంది. 
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ఊఊరూరవతల 

ఉత్తరాన క్రవతల 

జమ్మి చెట్టవత ల 

జాలాదవత ల 

పుంజులేని పెట్ట 

గుడ్డు పెట్టింది (పుట్టకొక్కు) 

పొడువుకథల్లో కూడా కవితాంశ లేకపోలేదు. కొన్నిల్లో అద్బుతమైన 

పదచి(త్రాలు కనిపిస్తాయి. ఈతచెట్టును గురించి పొడుపును విసరే జానపదు 

డంటాడు,:! 

ఆడవిలో అక్కమ్మ 

తలవిరబోసుకుంది 

ఇంకో అద్భుత చిత్రం ఈకిండిది -- 

ఒంటి స్తంభం మేడపైన 

ఒప్పుగు చలిపందిరి 

చలువనీటి కుండల్లో 

చవులూరే మీగడ (కొబ్బరి) 

గణితానికి సంబంధించినవి, గణితాన్ని ఉపయోగించు కునేవి కొన్ని 

“పొడుపుకథలు. కొన్నిట్లో ఏదో ఒక లెక్కే. ఉంటుంది. మరికొన్ని సంఖ్య 

లను మాత్రం చెప్పి ఏదో విషయాన్ని నూచిస్తుంటాయి. 

ఒక గుడిలో 

ముగ్గురు దొంగలు (వేరుశెనగకాయ) 

ఒకటి వచ్చింది 

. పదహారింటినితాకింది 

నూరై' వెలసింది .- 

రెండ్రైపోయింది. (పలుదోముపుల్ల) 



ఆం|ధుల జానపద విజ్ఞానం 213 

పండు పండుకు ముప్పది విత్తులు 

15 విత్తులు నలుపు 

15 విత్తులు తెలుపు _ (వెన్నెల-చీకటి) 

దా శిష్ట్యంధా అధ్యయనం 

1 “ఒకదాన్ని మించి మరొకటి అన్నట్లుగా జానపద విజ్ఞానకేత్రంలో 

చెప్పుకుపోతుంటే, ఒకదాన్ని మించింది మరొకటి అయివుంటుంది. అశ్తే 

మనం చేసిన కృషిని కలచుకున్నా కూడా, కృషిలేమీ ఒకదాన్ని మించి మరొ 

కటి అన్నా తప్పులేదు. జానపద సాహిత్యంలోని వివిధ (ప్మకియల్లో జరిగిన 

కృషిని పరిశీలిస్తే ఇది నిజమనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా గేయాలను గురించిన ' 

అధ్యయనం మాత్రమె జ3గింది, తర్వాత కధాగేయాలు, తర్వాత కధలు... 

అటు తర్వాత సామెతలు, చివర పొడుపు కథలు వస్తాయి. 

పొడుపుకథ కాలకేపానికిమా(త్రమేకాదు. మానవజీవితంలోనికటనంబంధం 

ఉండే సాహిత్య(వ(క్రియగా పొడుపుకథను 'పేర్కోవచ్చు. ఇది వినోదసాధనం 

మాత్రమేకాక విజ్ఞాన సాధనంకూడా. రాజకీయంగా, కాత్వికంగా, మతపరంగా 

పొడుపు కథకు మానవ సంస్కృతితో సంబంధం ఉంది. ఇది జానపదుల 

బుద్ది వికాసానికి తోడ్పడే బలమైన మాధ్యమం. పొడుపుకథను అడగడం, 
ఎదుటివారు దానిని విప్పడం పిల్లలకు వినోదాన్ని, దానితోబాటు బుద్ధి వికాసాన్ని 

కలిగిసాయి. పొడువు కథలతో ఆదిమ మానవునికి సంబంధించిన అనేక ఆచా 

రాలు, సంప్రదాయాలు ముడిపడి వున్నాయి. వానను రప్పించడం కోసం, 

పెళ్ళిళ్ళలో వినోదం కోసం, పంటల సమృద్ధికోనం కూడా పొడుపుకథలను 
వాడుతారు. వీటికి సంబందించిన కొన్ని నిషేధాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని. 

సందర్భాలలో పొడుపుకథలను ఉపయోగించరాదు. ముఖ్యంగా నాట్ల సమ 

యంలో, కోతల సమయంలో ఇలాంటి నిషేధాలున్నాయి. అన్ని వేళల వినో 

దాలతో కాలం వెళ్ళబు వృతే పొలం పనులు సరిగా సాగవనే అభిప్రాయం 

దీనికి కారణం కావచ్చు. పంటచేతికి వచ్చినతర్వాత పండగ చేసుకొని వినో 

దంగా కాలం గడిపితే తప్పులేదు. 
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పొడుపు కథలను గురించి పరిశీలన జరిపిన వారిలో అరిస్టాటిల్ 

మొదటివాడు కావచ్చు. (The Rhetoric, Book lll, chapter 2 and 

The Poetics, ౫౫1 0. పాశ్చాత్య దేశాలలో 19 వ శతాబ్దిలోనే జాన 

పద విజ్ఞానంలోని ఆన్ని శాఖలతో బాటు పొడుపు కథల ఆధ్యయనం కూడా 
(పారంభమైంది. ఆర్చర్ పేలర్, ఆంటిఆర్నె, సి. ఎఫ్.పాటర్ మొదలైన 

వారు పొడుపు కథలను గురించి అధ్యయనం చేసిన విద్వాంసులలో కొందరు. 

భారతీయులలో (శ్రీ దుర్గా భాగవత్గారి పుస్తకం చాలా (|ప్రసిద్దమయింది, 
(The Riddle in Indian Life lore and Literature). ఇతం భాం 

తీయ భాషల్లో, ముఖ్యంగా కన్నడంలో పొడుపు కథలను గూర్చి చక్కని 

కృషి జరిగింది. రాగౌ సంకలనం నమ్మ ఒగటుగళు? చాలామంచి సేకరణ. 

మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంవారు “ఒగటుగళు" (పొడుపు కథలు) అనే పేరుతో 

మంచి సంకలనం ఒకటి వేశారు, సంపాదకులు (శ్రీ ఎచ్. జె. లక్కప్పగౌడ, 
తెలుగులో అక్కడా ఇక్కడా వచ్చిన కొన్ని వ్యాసాలు తప్పిసే పొడుపుకథలను 
గురించి ఏమీ పరిశ్రమ జరగలేదు. 

తెలుగులో అనుకోదగిన సంకలనాలు కూడా ఏవీరాలేదు ఇరుగు 

పొరుగుభాషల్లోనెనా కొంత మేలు, 

పొడుపు కథల విషయంలో కూడా మనం ఇతర భాషలవై పు కొంత 

దృష్టి సారించవచ్చు. సోదర భాషల్లోని పొడుపుకథలు కొన్ని తెలుగును పోలి 

ఉన్నాయి, దీనికి కారణం భారతీయ సంస్కృతిలో ఎన్నో సమానాంశాలు 

ఉండడం. ఒక భాషనుంని మరొక భాషకు (పయాణంచేసే అవకాశం కూడ 

ఉంది, 

ఒకే అర్థాన్ని కప్పి ఉంచడానికి వేరువేరు భాషల్లో ఏ పద్దతిని అను 
సరిసారన్నది కుతూహలకారి కాగలదు. కొబ్బరిని చెప్పడానికి తెలుగులో -- 

చెక్కని స్తంభం చేతి కందదూ 
చెయ్యని కుండ పొయ్యని సీళ్ళ 

వెయ్యని సున్నం తియ్యంగా 

అని పొడుపు కథ ఉంది. కన్నడంలో - 
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ఆగనమాడిద మడియర్లి 
కుంచారమాడిద మడ కెయల్ల 

అని ఉంది. చాకలి ఉతికిన గుడ్డకాదు, కుమ్మరిచేసిన కుండకాదని దీనిఅర్థం. 

పేలనుగూర్చిన తెలుగు పొడుపుకథ నిడివి ఎక్కువగా ఉంది. 

అంభాల మీద కుంభాలు 

కుంభాల మీద కుడితొట్టి 

కుడితొట్టి మీద గుండ్రాయి 

గుం'డ్రాయి మీద కోరింతా 

కోరింత మీద ఆరిక అవురూ 

అవురు గడ్డిలో ఆవులు వేలూ 

కన్నడంలో ఇదే అర్ధాన్ని చెప్పడానికి మూడే పాదాలు ఉపయోగిస్తారు. 

కంబ — కంబదమేలే 

గుంభ - గుంభదమేలె 

పులు -- హులినలి హుభీ 
య ag] 

(కంబం;కంబం మీద కుంభం, కుంభం మీద గడ్డి, గడ్డిలో పురుగు) 

ఈ విధంగా వేరు వేరు భాషల్లోని పొడుపు కథలను పరిశీలించినప్పుడు 

విభిన్న జనసముదాయాలలో అభివ్య క్రిరీతులెలా ఉంటాయన్నది తెలుస్తుంది. 

టిప్పణి 

‘Riddles are questions that are framed with the pur- 

pose of confusing or testing the wits of those who 

donot know the answer’, Roger D. Abrahams, Alan 

Dundes,Folklore and Folklife, Richard M. Dorson 

(E d.)P. 130. 

2. “A riddle consists of two descriptions of an ob- 

ject one figurative and one literal, and confuses the 
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hearers who endevour to identify an object described 

in conflicting ways”, Archer Taylor quoted in M.N.V 
Panditaradhya’s On Riddles, a definition and an 
analysis 0. 77. 

3. “గి Riddle may either have an apparent sense 
which serves as a disguise to the real one, or it may be 

in the form of a question, the terms of which do 

not directly indicate the nature of which do not dire- 

ctly indicate the nature of the answer required’ 

The new popular Encyclopaedia, P. 112 

4. “వ్య క్రీకృత్య కమప్యర్థం స్వరూపార్థస్య గోపనాత్ 

యత్ర బాహ్యాభ్యంతరా వర్గొకథ్యతే సా [పహేళికా” 

ల 
తణ 4 (క్రీడా గోష్టీ వినోదేషు తజ్ జైరా క్రీ మం 

గా 

పరవ్యామోహనే చాపి సోపయోగాః (పహేళికాఃి 

-ఈ రెండింటిని ఉదహారించినవారు భాష్యం విజయసారధి, (పహేళికలు: 

(పథమభాగము, పృ, ViiViii. 

5. “All peoples in the first stages of culture were 
lovers of riddles’ — Encyclopaedia of Religion and 
Ethics P. 768. 



జానవద భామ 

(గ్రాంధిక భాష, వ్యావహారికభాష, విశిష్టభాష, (గ్రామ్యభాష మొదలై న 

మాటలుగాక ఇదొకటి అదనంగా ఎందుకని కొందరు (పశ్నించవచ్చు, 

గేయాలు, కథాగేయాలు, సామెకలు మొదలై నవానిలో అన్నిరకాల భాషారూపా 

లను మనం చూడవచ్చు. అయితే కాలానుగుణంగా మార్చుచెందుతూ, జీవ 
ద్భాషగా చలామణీ అయ్యేదే జానపద భాష అన్నది మాతం తిరుగులేని 

నిజం. సాహిత్యరూపాలలో ఒక్కొక్కసారి (గాంధికం పొడసూపవచ్చుగాని 

జానపదులు వ్యవహరించేది మాతం సజీవభాషనే. 

తెలుగు జానపద భాషను కుజ్జంగా ఒకపథకం (పకారంపరిశీలి సే స్తే భాషా 

వే త్త పొందేలాభాలను డా. నాయని కృష్ణకుమారి పట్టీచే శారు, (1978: 127) 

1. (దావిడ కుటుంబంలో తెలుగుకు ఉన్న సంబంధాన్ని స్థాపించి దాని 

నా నాన్ని నిరయించగలగడం. 
అ tare] 

2. తెలుగు మాండలిక్ష భేదాన్ని స్థాపించి, మాండలికాలను నిర్ణయింప 

గలగడం, 

8. (ప్రాచీన కావ్యాల్లో మారుమూల పదాలుగా (ఇంకా పండితులు దిద్ద 
కుండాఉన్నవి) మిగిలి అర్ధనిర్ణయం చెయ్యడానికి కొరుకుడుపడని 
పదాల స్వరూపాన్ని ఈ పరిశోధనసహాయం వల్లవివరించగలగడం . 

జానపద భాష అన్నపేరున్నా లేకున్నా, భాషగురించి తెలుగులో అధ్య 

యనం బాగానే జరిగిందని చెప్పవచ్చు. తెలుగు విద్వాంసుల్లో అనేకులుభాషా 

శాస్త్రంలో (పత్యేక పరిిశమ చేసిడండడంవల్ల కొంత కొంత భాషాధ్యయనం 

చక్కగా సాగింది. తెలుగులో వచ్చిన మాండలిక వృత్తి పదకోశాలవంటివి 
అన్ని భాషల్లోనూ రాదగినవి. జానపద భాషాధ్యయానికి ఇవి చేసే నహాయం 

అంతా ఇంతాకాదు మామూలు నిఘంటువుల్లో సం స్కృతపదాలు తెలుగు 
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పదాలను కబళించి వేసాయి. మన భాషకుండే నిజమైన సత్యాన్ని పరీక్షించు 

కోవాలం పే మాండలిక పదకో శాలేశరణ్యం. ఆ౦ |ధవిశ్వవిద్యాలయంమరొక 

అడుగుముందుకువేసి తెలుగు వ్యుత్ప త్రిపదకోశం తయారుచేసే బృహత్స 

థకం చేపట్టింది. మన దౌర్భాగ్యంవల్ల ఇంకా ఈపదకోళాన్నిపూర్హి చేయలేక 
పోయాంగాని, కేకుంకే దేశంలోనే గొప్ప పదకోశం తయారుచేశామనే 

ఖ్యాతి మనకుం డేది. 

తెలుగుభాష పుట్టుపూర్వోత్తరాలు 
న్ 

తెలుగులో కావ్యభాష నన్నయను 9 చి ప్రారంభమై ఉండవచ్చు, లేదా 

మరో ఒకటి రెండు శతాబ్దుల ముందునుంచి కావ్యభాష రూపొందింపబడ్తి 

ఉండవచ్చు. కాని జానపదుల భాషకు మాత్రం సుమారు రెండువేల సంవత్స 

రాల చరిత ఉంది, తెలుగు శాసనాలు 6 వ శణాబ్దంనుంచి కనిపించ వచ్చును 

గాక! వ్యవహారంలో మాత్రం తెలుగు భాష (కీస్తు పూర్వంను౦చే ఉండేదన 

డానికి ఆధారాలున్నాయి. కీస్తుపూర్వంనుంచి తెలుగు స్వరూపాన్ని శాస్త్రీయంగా 

నిరూపించే (పయతశ్నాలు ఎన్నోజరిగాయి. 

తెలుగుభాషలో తెలుగుదనాన్ని తెలునుకోవాలం పే మనకు సహాయ 

పడేవి (ప్రాచీన గంధాలు కావు, తెలుగం పే చిన్నచూపుండే పండితులు 
మ్మాతమే, తెలుగు పదాలలో సత్త్వం లేదని, ఉత్తమ కావ్యరచనకు తగిన 
శి తెలుగుకు లేదని చెప్తారు. సంస్కృతమే భాషలన్నిటికీ తల్లి అని నమ్మే 
పండితులు కూడా కొందరు ఈ నాటికీ ఉన్నారు. ఆం(ధభాషా భూషణాన్ని 
(వాసివ కేతన సుమారు ఏడు శతాబ్దాల (క్రితం గుర్తించినంత మా(త్రం కూడా 
గుర్తించని విద్వాంసులు 20 వ శతాబ్దంలో ఉంకే ఏమనుకోవాలి ? కేతన 
“తల్లి సంస్కృతంబె యెల్స భాషలకును, దాని వలన గొంత గానంబడియె 
కొంత తానకలిగె నంతయు నేకమె తెనుగుబాసనాగ వినుతిశెక్కె.” అని 
తెలుగుకూ తనది అని చెప్పుకోగలిగింది కొంత ఉందనే విషయాన్ని చెప్పాడు. 

తెలుగు వంటి దేశీయ భాషల్లో ఉండే దేశ్యపదాల సంఖ్య తక్కు. వేమీ 
కాదు. “తెలుగులోని దేశీయ క్రియాధాతువులే పన్నెండు వందలకు 'పెగా 
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వుంటాయని పరిశోధకులు నిర్ధారించారు: ఇక్ర, నామధాతువులకు లెక్కలేదు. 
ఈ రెండు రకాల ధాతువుల పె యెర్చడ్డ జన్య పదాలు తెలుగులో ముప్పయ్వేల 
పైమాట” (టి. దొణప్ప 1972: 126). 

తెలుగు భాషలోని దేశ్యభాగం జానపద భాషకు ఆయువు పట్టు. తర 
తరాలనుంచి తెలుగు భాషకు జీవనాడిగా ఉండే దేశ్యపదాలు జానపద భాషకు 
మూల స్తంభాలు. ఈ పదాలు సంస్కృతం నుంచో, పాకృతంనుంచో ఎరవు 
తెచ్చుకొన్న సొమ్ములు కావ, వందలకొద్దీ సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు వారి 

నాలుకలపైన నాట్యమాడే పదాలవి. దేశ్య విభాగాన్ని తొలగిస్తే ఆది తెలుగు 

భాష అన్న శబ్దానికే అర్హంకాని పరభాష అవుతుంది. 

(పాచీనకాలం నుంచి తెలుగుభాష ఏ విధంగా వికాసం చెందిందనే 
విషయాన్ని తెలుసుకోవాలం పే పండితుల కావ్యాల కంచె శాసనాలు, తర 
తరాలనుంచి మౌఖికంగా (బతుకుతూ వచ్చిన జానపద సాహిత్యం, దేశి 
సాహిత్య విభాగానికి చెందిన ప్రక్రియలు దోహదం చేసాయి, జానపదుల 
భాష గలగల పారే జీవనది వంటిది. పండితుల భాష ఆనకట్టతో నిలిపిన 
(పవాహం౦ వంటిది. తెలుగు భాషలో నన్నయకు పూర్వం ల,ళలు కాక బ అనే 
అక్షరం కూడా ఉండేదని శాసనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆనాటి వర్ణమాలలో రేఫ 
శకటరేఫ ఉండేవి, సంధిని పరిశీలించి నప్పుడు 6వ శతాబ్దిలో 
పదాంతంలో అత్రమీద చివరికి ఉత్తుమీద కూడా సంధి చెయ్యని సందర్భాలు 
శాసనాలలో కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ ఆనాటి వ్యవహారంలోని రూపాలను తెలియ 
జేస్తాయి, ఉదా ; పన్నస ఇరవది, రేనాణ్డు ఏళన్ ఉచ్చారణలో ఉండిన అనేక 
రూపాలను పరిశీలించాలం పే నన్నయకు ముందుండిన శాసనాలే మనకు 
ముఖ్య ఆధారం, నన్నయగాని తదితర వ్యాకరణ వేత్తలు గాని అంగీకరించని 
వ్యావహారిక రూపాలనేకం (పొజ్నన్నయ కాలంనాటి శాసనాలలో కనిపిసాయి, 

ఉదా : ఎట్టి వుమ్మయును ; వారు యిట్లకాను 

అన్వారు . ; ఏను వుట్లు 

విషయంబుమేళు ; రట్టగుడియు వుద్దిని 
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పదకొండో శతాబ్దం వరకు తెలుగులో ఎరువు మాటలు బహుశా 

ఏ5 శాతం ఉండవచ్చు. కాని ఆ తర్వాత శాసనాల భాషసు, కావ్యభాషను పరిక్ష 

లిస్తే యాభై శాతం, ఒక్కాక్కసారి అంత కంటె ఎక్కువా ఎరువు మాటలు 

కనిపిసాయి. 

పదకొండో శతాబ్ది తర్వాత కూడా తెలుగు భాషా పరిణామాన్ని స్క 

మంగా తెలిపేవి ముఖ్యంగా శాసనాలే. పద్నాలుగో శతాబ్ది వరకు సుమారు 

రెండువేల శాననాలుకనిపిసాయం౦ నే వాటి వ్యాప్తి ఎంత 

గొప్పదో తెలుస్తుంది. ఈ కాలంనాటి శాసనాల్లో బుకారం రుగా మారిన 

రూపాలు కూడా కనిసిసొయి, పుదివి, రుకు మొదలై నవి ఆనాటి ఉచ్చారణను 

తెలుపుతాయి. తాలవ్యాచ్చు పరమైతే సకారం శకారంలో మారడం పదమూడో 
శత్తాబ్టి నుంచి కనిపిస్తుంది. చేశిన, వడశనవంటి రూపాలు శాసనాల్లో ఉన్నాయి. 

ఈ కాలంలో అక్కడక్కడా సంజ్ఞావాచకాల్లో “బి వర్ణం కనిపిస్తుంది కాని 

తర్వాత రానురాను పూర్తిగా కనుమరుగై పోయింది. బుబూలను ఏనాడూ 

తెలుగువారు సరిగ్గా ఉచ్చరించిన పాపాన పోలేదు. రిరీలుగానో, రురూలుగానో 
ఉచ్చరిస్తుండే వారు. (బుందావఐనం, స్నుక్రుతం, పీ(తుసానము వంటి రూపాలు 

15-16 శతాబ్దుల శాసనాల్లో కూడా కనిపినాయి, 

మొత్తం మీద తెలుగు భాషావికాసాన్ని కాలాను. కమంగా అధ్యయనం 

_ చెపేటప్పుడు కొన్ని దశలుగా విభజించుకొని పరిశీలించవచ్చు. భద్రిరాజు 

కృష్ణమూర్తిగారు నాలుగు దశలను నూచించారు (1979: 488). అవి |. 

(క్రీశ. 200.700 ; 2. [క్రీశ 700 - 1200 ; 83, క్రీ.శ, 1200-1600; 

4. (కీ.శ. 1000-1800. భ(దిరాజు కృష్ణమూ ర్తిగారి అభిప్రాయం (ప్రకారం 

““కావ్యసాహిత్యం నన్నయ కాలానికి అయిదారు శతాబ్దుల ముందే తెలుగులో 

ఏర్పడి ఉండాలి. శాసనస్థమెన వ్యవహార భాషకు-నన్నయ కాలపు సాహిత్య 
భాషకు గుర్తించ దగినంత వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది (1979 : 458): 

కౌలాను[క్రమంగా తెలుగు భాషలోవచ్చిన మార్చుల్ని పరిశీలి సేధ్వనుల్లో, 

సంధిలో, నామపద, నామవిభకుల్లో, వాక్యాల్లో వ్యవహారభాషకు , కావ్యభాషకు 
భేదం ఉండేదని తెలుస్తుంది. శాసన భాషద్వారా (_పాతినిధ్యం పొందిన జానపద 
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భాషలో ఉత్వసంధికూడా నిత్యం కాదని స్పష్టమవుతుంది. వ్యవధానం ఉంే 

రెండచ్చులూ సంధికాకుండా అలాగే ఉంటాయి, ఒకొక్కసారి యడా 

గమమూ, వవారాగమం౦ కూడా కావచ్చు. 

మాండలికాలు 

తెలుగుదేశం నిజంగానే ఒక దేశమంత విస్తీర్ణం కలది; కొన్ని దేశాల 

కంటి ఎక్కువ జన సంఖ్యకలది. స్టూలంగాచూ స్తే తెలుగుభాష ఒకేరూపంగా 

తోచినా ఒకొక్క జిల్లా కొన్నయినా భేడాలు తప్పక గోచరిస్తాయి, ఇలాంటి 

అవాంతర భేదాలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. శిష్ట 

భాషక౦ పె జానపద భాషలో వ్యత్యాసాలు ఎక్కువ, నిర్టీత జనసమూహాన్ని 

గాని, నిర్దిష్ట భొగోళిక పరిధిని గాని మండలం అని పిలవడం కద్దు. మాండ 

లిక భాష అన్నది ఈ వివిధ మండలాల విశిష్టతలను (ప్రతిబింబించే భాషాశాఖ. 

జానపద భాష వ్యక్తుల కులాన్ని బట్టి, వృ త్తినిబట్టి, వయస్సును బట్టి, సంస్కా_ 

రాన్ని బట్టి, ప్రీ పురుష భేదాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. మాండలిక భాష 

లక్షణాలను ఇలాచెప్పవచ్చు. 

(టి. దొణప్ప 1872178) 

1. పరిమితమయిన మండలంలో ఏకదేశంగా వ్యవహరిచబడటం. 

2, (ప్రామాణిక భాషలో అంతర్ఫూతమై వుండటం. 

8. న్యూన (ప్రామాణిం (SUb-standard) గా వర్టిల్లటం. 

1. (త్రచురమయిన [ప్రామాణిక సాహిత్యం లేకపోవటం. 

ర్, (పాంతీయవై లక్షణ్యంపాలు ఎక్కువ కావటం. 

6. ఇన్ని విశిష్టల క్షణాలు న్నా, వ్యవహర్తల మధ్య పరస్పరం వ్యవహారహాని 

జరక్కుండా అవగాహన క్షమత్వం చాలావరకు నిల్చివుండటం 

ఈ మొదలై నవి మాండలికాల లక్షణాలు... 

డా టి. దొణప్పగారే మాండలికాలు ఏర్పడటానికి హేతువుల్ని కూడా 

వివరించారు. (1872: 74) 
య 
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1. వ్యవహార (పాంతంలోని అన్ని భాగాలకూ. భాషావ్యాపక సాధనా 

లయిన రాకపోకలూ,ఇతర సంబంధబాంధవ్యాలూ సన్నగిల్లి, భాషావ్యవహారం 

లోని సమరూపత లోపించటం, 

2 వ్యవహార (పాంతం విస్తరించటం, 

ఫ్ర విస్తరించిన (పొంతాలకు ఇరుగు పొరుగున ఉన్న నూతన భాషల 

తోడి సంనర్గంవల్ల ఎరవుపదాలు నూరార్లుగా వచ్చిచేరి వొకరకమయిన విలక్ష 

ణత ఏర్పడటం. 

4. విస్తరించిన (ప్రాంతాలలోని నూతన వాతావరణ ౦-అ౦ టే గొడ్డూ 

గోదా, చెట్టూ చేమా, తావూ రేవూ, పురుగూ బుటా, రాయీరప్పా, గాలీ. 

వానా, చలీ చెమ్మా మొదలయిన వాటి సాహచర్యంలో కలిగే నూతన భావా 

లను బోధించే పదాలను కొ త్తగా సృష్టించబమో, స్థానిక భాషలంటూ ఏవ 
యినా ఉంటే వాటి నుంచి త్తద్చోధక పదాలను ఎరవుకెచ్చుకోవటమో, లేక 

పాత మాటలనే కొ త్త అర్థాలలో ఉపయోగించటమో _ జరుగుతుంది. వెరసి 

మెన్నెన్నో కొ త్తకొ త్త పదాలు రూపెత్తటం తప్పనిసరి. 

రి, వ్యవసాయం, చేనేత, జాలరి, పంచాణం-మొదలయిన వృత్తుల 

వారు వాడేపనిముట్లనూ చేసే పసులనూ బోధించే పదాలు ఆయాపృత్తులకే, 

ఆయా ప్రాంతాలకే పరిమితం కావటం. 

6. ద్రహ్మాండమయిన పర్వత (శ్రేణులూ, దు సరాలయిన నదులూ, 

దుర్గమాలయిన అడవులూ మొదలయినవి రాకపోకలకు (ద్రతిబంధకాల్డె ఉభయ 

పార్శ్యాలలోని భాషావ్యవహారంలోని భేదాలకు | కారణమవటం. 

7. రాజకీయ కారణాలు, తెలుగు అరవ నాడులకు 'భౌగోశికమయిన 

సరిహద్దంటూ స్పష్టంగా ఏది లేకపోయినా,ఈ రెండునాడులలో అవిచ్చిన్నంగా 

వెలసిన సా(మాజ్యాల సరిహద్దులే చారిత్రక కాలం నుంచీ యెట్టి మార్పులూ 

లేకుండా ఈ భాష్మాపాంతాల సరిహద్దులుగా కూడా నిల్చివున్నాయి.. 
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4, సంయు క హలులు నిలుసాయి : 
pe. రాం శాన్ 
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జానపదోచ్చారణలో 

4, (a) హల్లులు సమీకరణం 

పొందుతాయి : 

బ త్తి. పేత్తాడు. 

(0) స్వరభ క్త రావచ్చు. 

'కలకౌేరు. 

భ క్రి, చేస్తాడు, కలెక్టర్ 

స, శ, ష,స, ల భేదం ఉంటుంది: క, శ, ష,లు సరంగా మారతాయి. 

శాస్త్రి, భాష, కాసు. సేతి, బాస, కాసు, 

6. మూర్భన్య దంతమూలీయభేదం 8. 

నిలుసుంది : 
Pann 0 

మూర్జన్యాలు, దంతమూలియాలవు 

తాయి : శా ల, 

' పల్లం, పం, దాన్ని, వాలే ఇనా న 

పల్లం, పల్లెం, దాన్ని: వాన్ని. 

‘f, 

ఆఫీసు. కాపీ, తోపు. 
7 ‘f, “పి'గా మారుతుంది : 

“పి "వేరుగా ఉంటాయి. 7. 

ఆఫీసు, కాఫీ, తోపు. 

8, పదాది గకారం దేశ్య 

శబాలో నిలును౦ది : 
స ౯? అలీ 

గటు, గడ, గండి 
(a) G 

రి, “గి, “గిగా మారుతుంది. 

గటు, గెడ, గండి: 
రలు 0౧ 

భౌగోళికంగా, శిష్టజానపద భేదం వల్లి. సామాజికంగా ఏర్పడిన 

మాండలికాల నన్నిటిని సేకరించి సమ్మగాం(ధ్రమాండలిక పదకోశాన్ని తయారు 

చేయాల్సిన అవసరం ఎంతయినా ఉంది. దీన్నిగురించి డా. టి దొణప్పగారు 

చెప్పిన మాటలు గమనించ దగ్గవి (1972:66)“నమగాం ధవదనిఘంటువును 

నిర్మించటానికీ, వృత్తి పరమయిన పారిభాషిక పదావళిని వాడుకలో వున్న 

దేశ్య పదాలతో నే ఏర్పర్చుకోవటానికీ, ఈ పారిభాషిక పదాలను వుపయోగించి 

సామాజిక శాస్త్రసంబంధి పాఠ్య (గంథాలను (ప్రామాణిక భాషలో రచించటానికీ 

(ప్రాచీనాం(ధ్ర కావ్య (పయోగాల్లోని విభిన్నార్థచ్భాయల్ని నిర్దుష్టంగా నిరూపించ 

టానికీ, తెలుగువారి సంస్కృతి స్వభావాల్ని సమ్య(గుచిరంగా సందర్శించ 

టానికీ, విశిష్ట నవీన భాషా విజ్ఞాన _పగతికీ సర్వాంధ మండలాల్లో వాడుకలో 

వుంటున్న అన్ని మాండలిక పదాలనూ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సేకరించి _గ్రంథస్థం 

కావించవలసిన ఆవశ్యకత యెంతై నా వుంది.”” 
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శిష్టభాషకు జానపద భాషకు ఉండే భేదాన్ని కొంత వరకు మాండలి 

రాలను గురించి చెప్పేటప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. జానపదభాషాస్వరూపాన్ని 

ఏవరించేటప్పుడు వివిధ భాషాంగాలను, వాటిలో జంగే మార్పులను గుర్తించ 
వలసి ఉంది. జానపదుల ఉక్చారణలో భాషాస్వరూ పంలో కలిగే మార్పులను 

కొన్ని శీర్షికల [కింద విభజించి పరిశీలించవచ్చు. 

అచ్చులలో కలిగే మార్పులు: అ-ఇగా మారడం, ఆ--ఒగా మారడం, 

అ--ఎగా మారడం మొదలై నవి, ఇ.ఉగా, ఇఎగా, ఉ--ఖఇగా, ఉ-ఎగా, వైరా 

ఒగా మారడం మొదలై నవి. అయ్యగోరు, మొగుడు, రుమాల, కావిడి, రతి 

మొదలై న వాటిలో ఇలాంటి మార్పులు జరిగాయి, 

హాల్లులలో కలిగే మార్పులు : కా-గగా మారడం, ట-డగా, డ-నగా, 
త--ద గా, ప-వగా, చ-సగా, న-రగా, స-లగా, -నగా మారుతుంటామబి. 

ఇలాంటి మార్చులు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. కడపం-గడప, ముఖం -మొహం, 

కపిల--కవిలి, చక్కగాంసక్కగా. హెద్చు-ఎచ్చు. పందిలి-పందిరి తక్షణ౦-- 
తచ్చనం . 

జానపద భాషలో కలిగే శ్వనుల మార్పును పరిణామ కమంలో అమర్చి 
సుస్పష్టంగా, నిశ్చితంగా నిర్ణయించే [పయత్నాలు జరిగాయి. అలాంటి (ప్రయ 

త్నాలలో ఈ (క్రిందిది ఒకటి (నాయని కృష్ణకుమారి 1979 : 89-140). 

1. వర్ణసమీకరణం (Assimilation y. 

కందిడి కమ్ముడ 

మంచె మచ్చె 

వర్ణ్డి వద్ది 

2. వర్ణవ్యత్యయం (Metathesis ) 

బర్లు దల 

చర్నకోల చండ్రకోల 
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గుండబగులు గుండెబలుగు 

పగల జీరు పలగజీరు 

త్రీ, అజ్ఞోపము (Synecope) 

ఎలవ ఎల్వ 

జులుము. జుల్మి 

కోపిర గొ బ 

"ఎముక ఎంక 

4. లోపదీర్హృత (Compensatory lengthening) 

[(గహణము (గాణం 

"పెండ "పేడ 

వెంప వేప 

మొహిరీలు మోరీలు 

ర్. దీర్చ లోపము (Loss of length ) 
ఖు 

దూడ దుడె 

తోవ తొవ్వ 

తీనె తిన్నె 

సోరలు . సొ (రలు 

6, వర్షనాశము (Haplology) 

జోగుకోల జోకోల 

తోడెమంత తోమంత 

ఎదురురొమ్ము ఎరురొమ్ము 

పోకచెక్క పోచెక్క. 

7 స్వర భక్తి (Anaptyxis ) 

ఉల్ఫా ఉలపా 

ఫర్మానా పరమానా 

(ప్రదక్షిణ పదదక్షణ | 
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అన్య దెళ్యాలు వ 

చేరే భాషల సంపర్కం అనివార్యం. సజీవ భాష ఎప్పటికప్పుడు 

కొ త్త మాటల్ని చేర్చుకుంటూనే ఉంటుంది. సంస్కృృతాది భాషలనుంచి పదా 
లను తీసుకునేటప్పుడు జానపదులు వాటిని వాడే తీరు ఒక్కొక్క సారి చేతో 
డోరిగా ఉంటుంది, అన్యభాషా సంపర్కం భాష పెరగడానికి దోహదం 
చేస్తుంది. సంస._్ఫత భాషలో కూడా (ద్రావిడ పదాలనేకం ఉన్నాయి. తెలుగు 

మొదలై న దేశ భాషలకు సంస్కృతం వల పద సమృద్ధి కలిగిందనడంలో 
అపి 

సందేహం లేదు. 

తెలుగు జానపద భాషలో సంస్కృత (సాకృతాలు వైకృతాలై చోటు 

చేసుకున్నట్లుగానే ఇతర చేశభాషా పదాలు కూడా అసంఖ్యాకంగా చేరి 

పోయాయి. మహమ్మదీయులు దక్షీణ దేశాన్ని పరిపాలించినప్పుడు వాళ్ళ 
పదాలు వచ్చి చేరాయి. ఆంగ్లేయుల (పభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆంగ్ల పదాలూ 

వచ్చి చేరాయి ఈ పదాల చేరికలో ఒక్ క్క (పాంతానికీ ఛేనం కని 

పిస్తుంది. తెలంగాణా ప్రాంతంలో ఉర్దూ (ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. 
ఎత్తూరుజిల్లాలోని పదాలపై తమిళ (పభావంకనిపించడమే కాక, తమిళ పదాలే 
అనేకం వచ్చి చేరడమూ కనిపిస్తుంది. కర్నాటక రాష్ట్రంతో నికట నంపర్కం 
ఉండే జిల్లాలలో కన్నడ పదాలు వచ్చి చేరాయి. ఉత్తరం వైపు ఒరిస్సా 
నుంచి వచ్చి చేరిన పదాలు కొన్ని. అన్యదేశ్యాల నుంచి మన భాషకు కలిగిన 
లాభాన్ని కవి హృదయం ఇలా వర్షం చింది. 

“అన్య దేశ్యంబుంను, సంస్కృతాది పూర్వ 

వాజ్యయస్త శబ్దంబులన్ , పాపెరింగి 

నుడికరింతురు జాను తెనుంగు నందు; 

మధురిమార్ధ గౌరవముల్ (ప్రమాణములుగ. 
ఇరుగు పొరుగు సీమలలోన నింపులొలయు 

పలుకులను జాతి సానల పలక దీర్చి 

తెనుగు బంగారు తీవె స్తూత్రింతు రెలమి 

చేతనాహ్లాద రమణీయ చి[త్రరచన” 

(రాయప్రోలు సుబ్బారావు, రిమ్యాలోకము, పు. 25) 
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సంస్కృత పదాలు, (ప్రాకృతపదాలు తెలుగులో _పారంభకాలం నుంచి 

ఉండడం వల్ల వాటిని మనం అన్య దేశ్యాలుగానే పరిగణించడం లేదు. అయితే 
తత్సమ తద్భవాది పారిభాషిక పదాల వల్లి ఆ భాషలు మన భాషకంబ భిన్న 

మైనవనే విషయాన్ని మన లక్షణ కారులు గుర్తించారని తెలుస్తుంది. ఇతర 

భాషలనుంచి వచ్చిన పదాలను మనవారు దేశ్యభాగంలోనే చేర్చుకున్నారు. 

పారసీ, అరబ్బీ, ఉర్దూ, ఇంగ్లీషు మొదలైన భాషల నుంచి వచ్చి చేరిన 

అసంఖ్యాక పదాలు కావ్యాలలోనే కొక జానపదుల భాషలో కూడా అత్యంత 

సహజంగా భాగమె పోయాయి (శ్రీ నాథుని కాలం నుంచే అన్య దేశ్యాలు 

పందల సం ంఖ్యలో కావ్యాలలో చొచ్చుకొని పోయిన విషయం పరిశీలన వల్లి 

స్పష్టమపుతుంది. (శ్రీనా థుడు వాడిన అరవీ పదాలలో కుందనము, కుల్లా,ఖుసి, 

తరుకాసీరి, దుకాణము, బొందిలి, మసీదు, సురతాణి, సేబాసు, హజార 

మొదలై నవి ఉన్నాయి. (శ్రీనాథుని సమకాలికులు వాడిన పదాలలో గలది, 

చవుక, జులుము, లూటి, శాలువు, సా మాణి మొదలయిన పదాలున్నాయి. 

తెలుగులో పోర్చుగీసువా! పదాలు కూడా వందల నంఖ్యలో వచ్చి 

చేరాయి. 15 శతాబ్ది చివర బుడత కీచులు మన దేశం పళ్చిమ తీరంలో అడు 
గెట్టారు. పోర్చుగిను వారి సుంచి మనకు సంక్రమించిన పదాలలో సైనిక 
సంబంధమైనవి కమాను, పటాలము, బారకాసు మొదలై నవి. గృహనిర్మాణా 

నికి సంబంధించిన మాదిరి, మేస్త్రీ;దుస్తులకు సంబంధించిన ఇస్పిరి,తువ్వాలు, 

బొత్రాము; వర్శకానికి సంబంధించిన ఏలము, కోస్తా, గిడ్డంగి, గోదాము, 

బంకు; (వాత కోతలకు సంబందించిన పురోయి, పేనా; వృక్ష జాతులకు 

సంబంధించిన అనాస, గొయ్యా, గోవి; గృహోపకరణాలై న న పీపా, బొంబాయి 

మేజా, సబ్బు మొదలె లై నవన్నీ బుడత కీచు పదాలు=వాటి, విరూపాలు (వివరాలకు 

టి. దొణప్ప 1972: 255-256). 

కృతక (పామాణిక రూపాలు : జానపద భాషను గురించి పరిశీలన 
జరిపేటప్పుడు ఆసక్తిని రేశెత్మించే మరో అంశం కృతక (ప్రామాణిక 
రూపం. వేద పండితులె నా సరే, అ గవర్థాలకు చెందిన వారిలో చాలామంది 

జానపదులు కావచ్చునని నిరూపించేవి కృతక (పామాణిక రూపాలు. ఇలాంటి 
వాటిని గురించి చక్కని వ్యాసాన్ని |వాసిగ వారు డా. టి. దొణప్ప (1872 : 
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3880-౩358). “పూర్వాచార పరాయణములగు కొన్ని బాహ్మణ శాఖల భాషా 

వ్యవహారములలో విశిష్టమాండలిక శేదములుగా పేరూనిన వింత వింత ఉచ్చా 

రణ రీతులు వీనికి కొన్ని ఉదాహరణములు. “వేమయ్యా, విం[ద్రయ్యా 

చేబుళం పొగాకు వెంతకు విస్పావు*-అని యిట్టు అజాది రూపములను 

కారాదులుగా మార్చి “వొత్తి (వొతి,' యుచ్చకంచుట ఈ యున్నత వర్ణముల 

హరి యలవాటు. 'వ్రైదీకుల యింటి పిల్లిగూడ (మావు (మావు మంటుంిదని 

అభియుక్తులు కొందు చమత్క_రించుట కద్దు” (పెది : 941.832). 

భాషలో మార్పు తప్పదు. డానికి అడ్డుకట్ట వెయ్యాలని కొందరు (ప్రయ 

త్నిస్తూ ఉంటారు. మరికొందరు పాచీనమయిందే ఉత్తమమని తలచేవారుం 

టారు. నియమం పేరుతో అ|ప్రామాణికమైన వాటిని కూడా (పామాణికాలుగా 

భావించడం ఉపయోగించడం (భాంతి వల్ల కలుగుతుంది. ఇలాంటి (భాంతి 

పండితులలోనే ఉండగా పామరులలో ఉండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఒక 

యథార్థ రూపము కం కు మిక్కి_లి. నిర్దష్టమను మిథ్యాబుద్ధి వలన యే తద్యథార్ల 

రూపమును (త్రోసి రాజు సేయు నిచ్చృతోపునర్నిర్మించిన రూపము కృతక 
(ప్రామాణిక రూపము (Hyper Form or super - standardised 

form) అని భాషా శాస్త్రకారుల నిర్వచనము(టి. దొణప్ప : 1972 :8889)" 

జానపదులం కే పల్లెపట్టులలో నివసించే వారే కానక్క_౦ లేదని సమాన 

సంప్రదాయాలు కల ఏ జనసముదోయమైనా జానపద శబ్దం చేత వ్యవహృతం 

కావచ్చని ఈ (గంథ (ప్రారంభంలోనే చెప్పబడింది. కృతక (పామాణికాలను 

సృష్టించే జానపదుల విషయంలో ఈవిషయం మరింత స్పష్టం గా తెలుస్తుంది. 

పామరులు మొదలు పండితుల వరకు అందరూ కృతక _పామాణిక రూపాలను 

సృష్టిం చేవారే. 

రేఫ లేని చోట్ల రేఫను (వాయడం అనేక కృతక ప్రామాణిక రూపా 
లలో కనిపిస్తుంది. చిన్నయసూరి మొదలై న 'దజిణాది తెలుగు పండితులు” 

(వేల్చు, (తావు, (వేయు మొదలైన చోట్ల లేని, రెఫాన్ని పయోగించడాన్ని 

గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు ఎత్తి చూపారు. అంతేగాక “వేబ్చు” అనే 

(ప్రయోగాలు ప్రాసస్టానంలో కూడా ఉన్నాయనే విషయాన్ని సోదాహరణంగా 

తెలిపారు. ఇలాంటి కొన్ని పదాల విషయంలో జానపదులే మేలనిపిసారు. 
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ఎందుకంటే శిష్టులు తప్పుగా వాడే (తావు, తుచ్చ, (శైగు, (తోము, (దిండు 

వంటి వాటిని జానపదులు సరిగ్గానే పలుకుతారు. అయితే జానపదులు కృతక 

(ప్రామాణిక రూపాలను వాడరని కాదు. (దయ, (దేహము, (వెందుకు 
వంటివి వారి ఉచ్చారణలో కోకొల్లలుగా కనిపిసాయి. “వై ౦దునాకై వుంధీ 

నావో దిందిథానాలో' అని పాడితేనే జానపదులకు తృప్పి, కృత పామాణిక్ర 

రూపాలలో పండితులు ఈ (కింది విభాగాలను గుర్తించారు (టి. దొణప్ప 

1972: 885) 

1. పదాది రేఫ ఘటితములు- (త్రావు, _తెగు. మొ॥వి. 

2. ఎదంత ములియాంతము అగుట-తేనియ, నూనియ 

మొదలయిన వి. 

8. తాలవ్యవ్యంజనముల మీది. తాలవ్యేతర స్వరములు తాలవ్య 

స్వరములగుట-ఛాందసము ౫ చాదస్తము ౫ చేదస్తము; చారు వ చేరు, 

జలగ జిలగ, 

4. _ సాధురేఫములు శకట రేఫములుగ పరిణమించుట బాజారు ౫ 
బాజాజు, బురుజు కా బులుజు; రేవు  టేవు; వరకు ౫ వజకు. 

ర, అజాది పదములు వకారాదులుగా మాజుట __ ఎండ-వెండ; ఎండ 

కాయ-- వెం(డ్రకొయ; ఎడము _ వెడము; ఎన్ను-= వెన్ను; ఎసరు-వెసరు. 

6. అశజాది పదములు హకారాదులగుట - హకారాది పదాలు అజాది 

రూపాలుగా మారడం సర్వసాధారణం. అయితే సహజంగా అకారాదిగా ఉండే 

పదాలను హకారాదిగా చేయడం కృతక (ప్రామాణిక రూపాల ఉత్ప త్తికి 

దోహదం చేస్తుంది. అంశ. హంశ; ' ఆశ్చర్యం ౫ హాళ్చర్యం; అడలు - 

హడలు; ఎచ్చరికే - హెచ్చరిశె - హెచ్చరిక. 

జానపద నిరు కులు 

జానపద నిరు క్తి (Folk tyMంl0gy) అన్నది జానపదుల మన స్థ 
_ త్వానికి అద్దం పడుతుంది. అర్థం కాని పదాలను కూడా ' జానపదులు తమకు 

బాగా పరిచయం ఉండే వాటిలాగా మార్చుకుంటారు. జానపదులు ఒక పదాని 
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కుండే అర్థంగాని, అక్షరాలుగాని సరిగ్గా అర్థం కాకుంటే ఆ పదాన్ని మరో 

విధంగా మార్చుకోడమో లేక ఎక్కువ పదాలుగా చేయడమో చేసారు. వీటి 
వల్ల ఒక్కొక్క భాషలోని పదజాలం పెరుగుతుంది. ఇంగ్లీషులో ఇలాంటి 

౮౧౧ య 

పదాలు వేలసంఖ్యలో ఉన్నాయి. * ఇంగ్లీషులో ఓవరాల్ (Overhaul) 

అనేపదాన్ని తప్పుగా అర్ధంచేసుకొని ఓవరాయిల్ (0౪/6! 011) అని వాడటం 
మనకు తెలిసిందే. ఇలాంటివే తెలుగులోను కనిపిసాయి. 

(పతి భాషలోను సమీపోచ్చారణ , సదృళార్ధం వుండే మాటలెన్నో 

ఉంటాయి. ఒక భాషారూపానికి కృ(తిమంగా జానపదులు కల్పించే వ్యుత్చ త్తిని 

అనుసరించి సిద్ధించే రూపాంతరాలను జననిరుక్తులంటారు. కృత కపామాణిక 

రూపాలు కాది మైన తికమకల వల్ల ఏర్పడితే, జానపద నిరుక్సులు అర్థ 

పరమైన తిక్రమకల వల్ల ఏర్పడతాయి. “సవ్యమైన చారిత్రిక దృక్పథం కరవై శే, 
దృఢమయిన శాస్త్ర జన్య పరిజ్ఞానం లోపిస్తే, పారంపరీణమైన సం(|పదాయం 
విచ్చిన్నమయితే భాషా పరంగా జరిగే రకరకాల (భమ (ప్రమాదాలు అసంద 

ర్భపు వ్యుత్పత్తి నిర్ణయానికెలా దారి. తీసాయో” (టి. దొణప్ప 1972: 181) 

జానపద నిరుక్సులు తెలుపుతాయి. 

తెలుగులోని జానపద నిరుక్షుల్లో అరవ చాకిరీ చాలా (ప్రసిద్ధమయింది, 
కష్టపడి పనిచెయ్యడానికి అరవవాళ్ళు ఎప్పుడూ ముందుంటారని అందువల్లనే ఈ 

పదం వాడుకలోకి వచ్చిందని అంటారు. కాని ఇది అరువు చాకిరీ-అ౦ జే 

అప్పచాకిరీ; అంతేగాని అరవ చాకిరీ కాదు. . 

ముత్తయిదువ అనే పదాన్ని వినని వారుండరు. దానికి చెప్పే అర్జాన్ని 

కూడా నిఘంటుకారులు చెప్తుంటారు. నిఘంటుకారుల (పకారం పసుపు, 

కుంకుమ, చెవ్వాకు, గాజులు, తాళిబొట్టు ఉండేవారు అయిదువలు. ఒకవేళ 
ఎవరైనా నల్లపూసలు, పువ్వులు, ముక్క_ర మొదలై నవి కూడా ప్రీకి ముఖ్య 

మైనవే కదా ఆని (పళ్ని సై దానికి జవాబులేదు. అనలీపదం “"అవిధవాి 

అన్న సంస్కృత శబ్దం నుంచి పుట్టింది, 

ఒకే పదాన్ని జానపదులు ఎన్ని విధాలుగా అర్ధం చేసుకో గలరో చెప్ప 

డానికి తిరగమూత అనే పదబంధమే ఉదాహరణ. పోపు పుపెట్టాక మూ 
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మూత పెట్టడం వల్ల (తిరుగామాత) ఈ  పేరువచ్చిందని కొందరం'పే, 
పోవుపెట్టగానే మోత వస్తుంది కాబట్టి తిరగమోత అనాలంటారు. అసలిది 
తిరుగుబోత (టి. దొణప్ప 1972 8 : 140). ఇది కొందరి నోట తిరగవాత 
కూడా అయిండి. తిరగమాత, తిరుగమేత, తిరగవేత మొదలయినవి కూడా 

వాడుకలో ఉన్నాయి, 

ఉపమాద అలంకారాలు 

సామాన్య జనుల భాషలోని కొన్ని విశేషాలను గమనించిన తర్వాత 

జానపదులే కావ్య నిర్మాణం చేస్తే శైలీ సంబంధమైన భాషా విశేషాలు ఏ 

విధంగా రూపొందుతాయనే విషయమూ పరిశీలనార్హం అవుతుంది. జానపదుల 

సాహిత్యంలో గేయాలు, కథాగేయాలు, కథలు, సామెతలు, పొడుపు కథలు 

ఉన్నాయి. లాక్షణికమైన నియమాలకు జానపదులు కటుబడక పోయినా, 

సహజంగా వారి భాషలో, కావ్యాలలో ఆలంకారిక శెలి మనోహరంగా 

రూపొందుతుంది. అయితే అది కృత కమైనది మాత్రం | కాదు. నిసర్గ మనో 

రమైన, కల్పనా వై వె భవంతో జానపద సాహిత్యం ఎవరి హృదయాన్నయినా 

జ ఆకట్టుకొంటుంది. 
aE 

జానపద సాహిత్యంలో నానుడులు, పలుకుబళ్ళు, సామెతలు అనంథ్యా 
కంగా కనిపిస్తాయి. నిజమైన జీవద్భాష స్వరూపం తెలుసుకోవాలంటే ఇవే 
శరణ్యం. 

“చేటు కాల మట శంకరుడ నీకు 
ఆలిమీద పెండ్లి యెట్లాడినావు” 

అని శంకరుణ్ణికూడా నిలదీసి (ప్రశ్నించడంలో జానఫదుల అమాయ 
కత్వం (ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది. “సూసీసూసీ కళ్ళు కాసినే కాయాలు' 
అంటేనే జానపదులకు తృ ప్పి. “కలిగిన కంట్లో కాటుక బెడితే నా కన్ను మెర 
మెర లాడి దొయ్యో కొయ్యోడి అంటారు జానపదులొక గేయంలో. జాన 
పదుల శైలిలో ధ్వన్యనుకరణ లెన్నో చోటు చేసుకుంటాయి. చెప్పాల్సిన విష 
యాన్ని స్పష్టం చెయ్య్యూలను కున్నప్పుడు, చెప్పేదాన్ని ఆలంకారికంగా చెప్పా 

మనే స్పృహా కలిగినప్పుడు ఇలాంటి శైలి తనంత తానే అలవడుతుంది. 
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పులప్పల వానొచ్చె పులు మొగ్గ దొడిగ 

ళవరవ గాలినరె రాత మలెలు. 
nal ne) + 

(పకృతిలోని ఒక వింత సోయగాన్ని సొగసుగా చెప్పాడు జానపదుడు, 

కొన్ని గేయాలు సామెతలు, పలుకు బళ్ళతోనే నిండి ఉంటాయి. ఇవి 

అనుభవజ్ఞుల మాటలు. వీటిలో కల్పనకంచ అనుభవాలు, భావాలు సూటిగా 

హృదయాన్ని తాకేలా ఉంటాయి, 

'కానివారితోను కావించు చెలిమి 

కట్టి విరిచీ పొయిని పెట్టి నట్లుండు 

అయినవారీతో, కావించు చెలిమి 

ఆకుమడచీ మడత 'పెట్టినట్లుండు 
శానివారీమాట కంట్లోది నలుసు 

(పాణం పోయిందాక పక్కలో పోటు 

అయినవారీ మాట అమృతంప్ప తేట 

(దితికి ఉన్నందాక భాగ్యంపుమాట....' 

అలంకారాలు : “కావ్యళోభాకరాన్ ధర్మాన్ అలంకారాన్ (వచక్యశే” 

(దండి-కావ్యాదర్శము). ఉపమాలంకారమె సర్వాలంకారాలకు వీజమైనా 

కావ్యశోభకోసమని అలంకారాల సంఖ్యను కవులు పెంచుకుంటూ వచ్చారు. 

జానపదులకు అన్ని (ప్రభేదాలు తెలియనూ తెలియవు; వారి రచనల్లో అవి కని 

పించనూ కనిపించవు. ఉపమ, రూపకం, దృష్టాంతం, కొన్ని శబ్దాలంకారాలు 

జానపదులకు నచ్చినవి, స్వభావోక్తి క్రి అన్నిటికంటె వారు మెచ్చిన అలంకార 

మేమో: “అందమగు శ్రీకి నొనట తిలకమువలె, కొప్పులో నొక బంతిపూవు 

వలె, ముక్కునకు ముక్కిరవలె, చెవులకు పోగులవలె నీ సహజాలంకార 
"ములు జానపద గేయ సాహిత్యమునకు శోభను గూర్చునట్టివి. ముత్యాల కంఠ 
సరులు, కేయూరములవంటి భూషణములు జానపదుల కుండనటులే వారి భాష 

యందు, గేయము లందును అపురూ పములగు నలంకారము లుండవు” 

(బి, రామరాజు 1958 : 67?) 
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అలంకారాలనే పదంగాని, దాని లాక్షణిీ కారం గాని తెలియని జాన 

పదులు అత్యంత సహజంగా వాటిని వాడేస్తుంటారు. 

చుక్కల్లో చం(ద్రుడమ్మ మా పెండ్లి కొడుకూ 
చుప్పనాతి దానివమ్మ పెండ్లి కూతుర 

చంద్రుడు శిష్టులకు, జానపదులకు--ఇద్దరి కీ ఇష్టమైన వాడే. అయితే 

చుక్కల్లో చం[ద్రుడనే సహజ కల్చన జానపదులది. వేరే పెళ్ళి కొడుకులు 

చుక్కల్లాంటి వారుకాగా “మా' పెళ్ళికొడుకు చం(దుడనడం పతే కతను తెలుపు 

తుంది, 

ఒక జానపద స్రీ అన్న ఉరుకులతో, పరుగులతో గ్నురం మీద 

వచ్చాడు. అతనికి చెమట పట్టింది. చెమట ముత్యంలా కనిపించింది. ఎద 

మీద పతకాలు పడగల్లా కనిపించాయి. 

ముక్కునా సెమటలూ ముత్యమై మెరిసే 

యెదమీద పదకమూ అద్దమె మెరిసే 

బంగారు జాలపాలు పాము పడగల్లు 

చేరెడు కన్నుల్లు చింత నిప్పుల్లు. 

కొన్నికొన్ని ఉపమలు జానపదులకు మా్యతమే తపేవి. వారిది పుస్తక 
పాండిత్యం కాదు. అందువల బహుశా స్వతంత్రంగా కొ తకొ త ఉపమల్ని 

సృష్టించే శక్తి వారికి అబ్బి వుంటుంది. “పచ్చీ కొబ్బరి వాలె పాయామున్నది 

సామీ”, “చెరకు తుంటల వాలె చేతులున్నవి సామీ*వంటి పోలికలు అలాంటివి. 

కొన్ని గేయాల్లో శబ్దాలంకారాలు కూడా చోటు చేసుకొని వుంటాయి. 

ముఖ్యంగా బాల గేయాల్లో శబ్దాలంకారాలు నిండుగా ఉంటాయి, పిల్పీలు గుర్తు 

'పెట్టుకోవాలం కే (ప్రాసలు తప్పక ఉండాలి. అప్పుడే అవి పసి పాపల నాలు 

కలపైన నాట్యం చేస్తుంటాయి. కొన్ని శిశు ప్రాసల్లో ముక్రపద(గసాలు న్నాయి. 
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పిట్టమ్మ పిట 
రు రలు 

ఏమి పిట 
యి 

చిలక పిట 
on) 

ఏమి చిలక 

తెలుప చిలక 

ఎమి తెలుప 

శ్ 

హంస తెలుప్ప 

ఏమి హంస 

రాజహాంస 

ఏమిరాజు 

మృగరాజు 

ఏమి మృగము 

వన మృగము... 

ఈ శిశు ప్రాసలో నిజానికి (గ ్ సస్తమయింది ము _క్రపదం కాదు; ముక 

పదానికి ముందు పడం, పిల్లల పాటల్లో అంత్య (ప్రాసలు కూడా ఎక్కువగానే 
ఉంటాయి. గేయం పిల్లల మనస్సులో స్టిరంగా ఉండడానికి ఈ అంత్య పాసలు 
దోహదం చేసాయి. 

నీళ్ళకు బోరా తిమ్మ 

నిద్దరొసాదమ్మ 

కీలు జేర తిమ్మ జో 

కడుపు నసాదమ్మ = 

నట్టుకు బోర తిమ్మ 
యు 

నడుము నస్తాదమ్మ 

అధ్యయనం వ 

జానపద భాష అనే పేరుతో కాకున్నా, తెలుగు లోని వివిధ భాషా 
రూపాలను గురించిన అధ్యయనం బాగా సాగిందనే చెప్పాలి” ఆధునిక భాషా 
శాస్త్రంలో లోతై న పునాదులు తవ్వి కాస్త్రీయ సౌధ నిర్మాణం [ప్రారంభించిన 

భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి వంటి వారి దృష్టికూడా సామాన్య జనుల భాషమీద 

పడడం వల్లి మేలే జరిగింది. మాండలిక వృత్తి పద కోశాల నిర్మాణానికి 
మంచి వరవడి నేర్చరచి తెలుగుకు కీర్తి తెచ్చారు డా, భ. కృష్ణమూర్తి. మాండ 
లిక వృత్తి పదకోశాలను తయారు చేసే భారాన్ని వివిధ విద్వాంసులకు అప్ప 

గించి, అపూర్వ రీకిలో వాటిని తయారు చేయించిన ఆం(ధ(పదేశ్ సాహిత్య 
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అకాడమీ వారు (ప్రశంస నీయులు. వృత్తి పద కోళాలనే కాక, మాండలిక 

పదకోశంకూడా తయారు చేయించి ఆం(ధ్రపదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ వారు 

గొప్ప పథకానికి అంకురార్పణ చేశారు. 

తెలుగు అకాడెమీ వారు కూడా గుంటూరు మాండలికం వంటి (పాదే 

శిక భాషా స్వరూపానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను (ప్రచురించి ఈ తే్యతతంలో 

కొంత కృషి జరిపారు జానపద భాష విషయంలో ఎక్కువగా కృషి సల్పిన 
వారిలో డా. టి. దొణప్పగారిని మొదట చెప్పు కోవాలి. రాయలసీమ, తీరాం 

ధ్రాల భాషా భేదాల నికట పరిచయమూ, ఆన్ని మాండలికాల స్వరూప స్వభా 

వాల నిర్ణయాధికారమూగల ఉత్తమ పండితులైన (శ్రిదొణప్ప విలువైన అనేక 

వ్యాసాలను (పచురించారు. జానపద థాషాస్వరూ పొన్ని తెలుసుకోడానికి వారి 

“భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి”, * తెలుగులో కొత్త వెలుగులు" ఎంతో ఉపక 

రిసాయి. భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు సంపాదకులుగా ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య 

అకాడెమీ వెలువరించిన “తెలుగుభాషా చరితిలో (2వ ముద్రణ 1979) 
వివిధ విద్వాంసులు (వాసిన విలువైన వ్యాసాలున్నాయి. డా. బి. రామరాజు 

తమ పరశోధన (గంథం (1958)లో జానపవ కవిత్వంలోని భాషను గురించి 

చర్చించడమే కాక వివేచన (పరిశోధన పత్రిక 1976లో మంచి వ్యాసం 
(వాళారు. డా. నాయని. కృష్ణకుమారి, డా. టి, వి. సుబ్బారావు మొదలై న పరి 

శోధకులు తమతమ పరిశోధన (గంథాలలో జానపద భాషను గురించి చర్చిం 

చారు. డా, నాయని కోటీశ్వరి ముదిత జానపద గేయాలలో 
నిఘంటువుల కెక్కని పదాలను గురించి పరిశోధన చేసి పిహెచ్.డి. పట్టాన్ని 
పొందారు. 

టిప్పణీ : 

1. Mario A. Pei, Dictionary of Liguistics, P. 44. 

2. క॥ పావకునకు నభిమం[తిత 

మై వేల్వంగంబడిన హవ్యమధిక.... (హరివంశము. పు. 8-98) . 



రి] కావున నిత్తను వనలము 

లో వేల్చెద ననియు విని యులూచి వలిశె.... (జైమిని భారతము 

9.66) 

3. “ This process, which is the result of applying 

false 10610 to puzzling linguistic situations, has con- 

tributed greatly to the vocabulary of the Engish lan 

guage, having given us, among thousunds of others, 

such disparate words as bridegroom, hiccongh, and 

sparrow grass, —w, Edson Richmond, Folklore and 

folklife, Richard M. Dorson (Ed.) 1972, P. 154. 



సాంఘకాచారాలు 
_ అంధుల జానపద విజ్ఞానంలో ఇంతవరకు పరిశీలించినవి మౌఖిక 

శాఖకు చెందినవి. మౌఖికేతర జానపదవిజ్ఞానంలో మొదట చెప్పుకోదగినవి 

సాంఘికాచారాలు. జానపద కవిత్వం, గద్యకథనాలు, సామెతలు, పొడుపు 

కథలు, భాష శబ్దసంబంధమైనవి. అందుకే భాష తప్పించి మిగిలిన వాటిని 

కొందరు శాబ్దిక కళలన్నారు; మరి కొందరు జానపద సాహిత్యం అన్నారు. 

భాషతో కూడా సాహిత్య (ప్రక్రియలను చేర్చితే మౌఖిక జానపద విజ్ఞానమనే 
పేరును వాడవచ్చు. మౌఖి కేతర (హృక్రియల్లో కళాత్మకమైనవాటిని కళల (కింద 

చేరి స్తే ఇక మిగిలేవి సాంఘికాచారాలు, వస్తు సంస్కృతి. 

మౌఖిక జానపద విజ్ఞానానికి వస్తు సంస్కృతికి నడువు వారధిలాగా 

సాంఘికాచారాలున్నాయి. వీటిలో కొన్ని మౌఖిక(ప్రక్రియల సహాయాన్ని, 

మరికొన్ని వస్తు సంస్కృతిని అపేకీసాయి. దీనిని ఈ (కింది విధంగా 

సూచించవచ్చు. 

మంతాలు, స్తుతులు గి మౌఖిక జానపద విజ్ఞానం 

ఆటల్లో పాటలు, | 

వినోదగీతాలు 

వేడుకలు మొ॥వి 

పూజావిధానాలు, ధార్మిక | 

కర్మకాండలు, ఆటల | 

వస్తువులు, వైద్యవస్తువులు | 
V మొ॥వి వస్తు సంస్కృతి 

అయితే మొత్తంమీద సాంఘికాచారాలు మానవుని సామూహిక జీవ 
నానికి సంబింధించినవి. ఇవి కొన్ని శాబ్దికకళల సహాయాన్ని అపేకిసా 
యన్నది నిజమేగాని వీటిలో ముఖ్యమైంది తరతరాల ఆచారమేగాని భాష, 
వస్తువు కావు. సాంఘిక జీవితంలో మానవునికి ఒక తరంనుంచి మరోతరానికి 
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సంక్రమించే. ఆచారాలలో ఎన్నో విధానాలున్నాయి. ఇవి వ్యక్తిగత మైన 

కొళలంకంటె ఒక సంఘం ఆశయాలను (పతిబింవిసాయి. 

సాంఘికాచారాల శీరిక (కింద ఈ కింది వాటిని పరిశీలించవచ్చు. 
| ఎ 

సాం (- పుట్టుక, పెళ్ళి, మరణం 'మొ॥వాటికి సంబంధించిన ఆచారాలు 

ఘి -- జానపదుల నమ్మకాలు 

కా --- జానపదుల మతం, దేవతాగణం 

చా _-- నోములు, వకాలు, జాతరలు, పండగలు 

రా — ఆటలు, వినోదాలు 

లు ఎట జానపద వైద్యం 

మనిషి జీవితచక్రంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నంఘటనలున్నాయి. అన్నిటి 
కంటె ముఖ్యమైంది పుట్టుకే. మనిషి సాంఘికంగా అనుసరించే ఆచారాలు 

పుట్టుకతోనే ప్రారంభమవుతాయి. జ్లీవితంలో ముఖ్యమైన సంఘటనల్లో పుట్టుక 

తర్వాత మరణాన్నే చెప్పుకోవాలి. ఈ మధ్యలో ఎన్ని అటలై నా ఆడవచ్చు. 

మరణానికి సంబంధించిన నమ్మకాలు, ఆచారాలు, కర్మకాండలు _పతిసంఘం 

లోను ఏదోరూపంలో ఉండనే ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో జరిగితే "పెళ్ళి 

ముఖ్యమైన సంఘటన. మనిషి మనుగడకు, వంళాభివృద్దికి (పేమాభిమానాల 

వ్య క్రీకరణకు ఏర్పరచుకొన్న ఒక వ్యవస్థ వివాహం. ఇదికాక మధ్యమధ్య 
ఉపనయనం, సమర్త మొదలై నవాటికి సంబంధించిన ఆచారాలు సం(ప 

దాయాలు ఉన్నాయి. ఇవవ్నీ కూడా ఒక విధంగా నమ్మకాలకు సంబంధించి 

నవే, అయినా కొన్ని (పత్యేక సందర్భాలకు సంబంధించినవి కావటంచేత 

విశేష (పాధాన్యాన్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది, 

మానవ జీవితంలో నమ్మకాలకుండే పాత్ర చాలా గొప్పది. నమ్మకాల 

పుట్టుక మానవుని మ స్తిష్క_౦లోనే. నమ్మకం అన్నది సంఘం నుంచి మనిషికి 

సం(క్రమించేది. దయ్యాలుగాని, భూతాలుగాని, పిశాచగణాలుగాని సంఘం 

నుంచి మనిషికి సం(కమించే వ్యాధులేగాని, అ స్తిత్వం. ఉండే శకులుకావు. 

ఇలా భయంతో కూడిన నమ్మకాలే చాలా వరకు మూఢనమ్మకాలనే (54061- 

5101005) అనే పేరుతో వ్యవహరింపబడుతున్నాయి. నూమూలు నమ్మకాల 

వల్లి మనిషికి పెద్ద _బాధలేదుగాని, మూఢనమ్మకాలు అతన్ని అన్నివిధాలా 
(కుంగదీసాయి. 



నమ్మకాలు ఒక మొత్తమై, కొన్ని నియమాలకు లోబడి మత వ్యవ 

స్థను ఏర్పరుస్తాయి. జానపదులకు నిజానికి ఒక మతమంటూలేదు. సమాజం 

లోని నిమ్న స్థాయికి వెళ్ళకొద్ది మత వ్యవస్థలోని కఠిన నియమావళి, కర్మ 
కొండలు కనిపించపు. (గామదేవతలు, (పకృతి దేవతలు, మాతృదేవతారాధనం 

మొదలై న స్థాయిలో జానపదుల మతం ఉంటుండి. మతానికి సంబంధించిన 

కొన్ని ఆచారాలు (ప్రాథమిక స్థాయిలో మాత్రమే జానపద జీవితంలో దర్శన 
మిస్తాయి. ఆచారాలలో మంత్రతం(త్రాలకు, పవిత పద్ధతులకు స్థానం లభించే 

కొద్దీ అవి ధార్మిక కాండలుగా రూపుదిద్దుకుంటాయి. 

జనం గుంపుగా ఆచరించే వాటిలో నోములు, (వతాలు, పండగలు, 

మొదలైనవి వస్తాయి. (వతాదులన్నీ ఎక్కువమంది పాల్గొనకపోతే వ్యర్థమవు 
తాయి. నోములు, (వతాలు, పండగలు గృహానికి సంబంధించినవే అయినా 

వాటిలో ఎక్కువమంది పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కొన్ని పండగల్లో, జాత రల 

వంటి ఉత్సవాలలో తప్పక ఎక్కువ జన'ం పాల్గొంటారు. ఈ “ఉత్సవాలలో 

సంగీతం, నృత్యం, ఊరేగింపు, రంగురంగుల 'దుస్తులు ఉంటాయి. వీటిలో 

కొన్ని ధార్మిక నేపథ్యంతో, మరికొన్ని లౌకిక దృష్టితో వెలువడ్డవి. ధార్మిక 
కర్మకాండలు లౌకిక స్థాయికీ దిగి (వ్రతాలు, నోములై , తర్వాత పండగ్నలై 
చివరికి కేవలం వినోదాలుగా మిగలవచ్చు. మనిషి తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం 

చెయ్యడానికి, సంతోషపడడానికి, ఇతరులతో. పంచుకోడానికి వినోదాలను 
ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇలాంటి వినోదాలు జానపదులకు చాలా ఉన్నాయి. వీటిలో 

కోలాటం, కోడి పందాల వంటివి కళాత్మక దృష్టిని కూడా అలవరచుకొని 

(ప్రదర్శన కళల స్థాయికీ ఎదిగాయి. కొన్ని కేవలం వినోదాలుగా మిగిలాయి. 

పిల్లల ఆటలు, పెద్దల ఆటలు జానపదుల వినోద సాధనాలే వీటిలో అన్నిట్లో 

అనేకులు పాల్గొంటారు. 

జానపద వైద్యం కూడా సాంఘికాచారాలలో ఒకటి. వైద్యం వస్తు 

సంస్కృతిలో చేరుతుందని అనిపించవచ్చు. అయతే జానపద వైద్యానికి 
వస్తువులు ముఖ్యంకాదు. మందులు. ముఖ్యంకాదు, నమ్మకంముఖ్యం, 

ఏ మందూ వాడకపోయినా నమ్మకం ఉంచే జానపదులకు రోగాలు నయమవు 
తాయి, లేదా అయినట్లు అనిపిస్తుంది. జానపద వెద్యంలో అనుసరించే 

పద్ధతులన్నీ శాస్త్రీయమైనవి కాదు. మం, _తతం(తాలతో సహా సరళ పద్ధతు 

. లెన్నో జానపద వైద్యంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాంఘికాడారాలే. 



పుట్టిననాటినుంచి గిట్టేవరకు 
“పుక్టననాటి బుద్ది పుడకలతోగాని పోద”ని సామెత. పుట్టిననాటి నుంచి 

సంఘం మనకు ఎన్నో ఆచారాలను నేర్పుతుంది, అవి మనిషి జీవితంతో పెన 

వేనుకు పోయి గిమైవరకు అలాగే వుంటాయి. మానవ జీవిత చక్రంలోని 

ముఖ్య ఘట్టాలలో మనం అనుసరించే ఆచారాలు నమ్మకాల పునాదిమీడ 

లేచిన మేడలు. 

జననం 

మనిషి జీవితంలో మొరటి ఘట్టమైన పుట్టుకకు సంబంధించిన ఆచారాలు 

(వతి సమాజంలోనూ కనిపిస్తాయి. మొదటి కాన్పు పుట్టింటిలోనే జరగాలనే 
ఆచారం తెలుగు వారిలోనేకాక అనేక సంఘాలలో కనిపిస్తుంది. పితృ్ళృ(పధాన 

కుటుంబాలలోని ఈ ఆచారానికి కారణం లేక పోలేదు. వివాహానంతరం భర్త 

ఇంటిక్ వెళ్ళిన త్తీకి కొన్ని నలల తర్వాత ఇంటిమీద -- అంతే తనుపుట్టి 

పెరిగిన ఇంటిమీద - గాలి మళ్ళడం సహజమే. భర్త ఇంటికి వెళ్ళిన స్త్రీకి 

కొద్ది కాలాని కేమైనా కడుపు పండితే స్త్రీకి పుట్టింటికి వెళ్ళాలనే కోరిక తీరు 

తుంది. ఏది ఏమైనా మొదటికాన్సు పుట్టింట్లో జరగాలనే ఆచారం వెనక సమం 

జసమైన కారణం కూడా కనిపిస్తుంది. స్త్రీకి మొదటికాన్సు ఒక కొత్త 

అనుభవం కాబట్టి మానసిక ఆందోళనకు గురికాకుండా ఉం౦ండాలంజకే కని 

"పెంచిన వారి సాన్నిధ్యం చాలా అవసరం. పుట్టి "పెరిగిన పరిసరాలు ఇచ్చే 

నెమ్మది అవసరం, 

జనన సంస్కారాలకు సంబంధించిన ఉల్లేఖనాలు మన (పాచీన కావ్యా 

లలో కూడా కనిపిసాయి. తరతరాలనుంచి మన సమాజంలో ఇవి చోటు చేసు 

కుని ఉ న్నాయనడానికి ఇవన్నీ సాక్ష్యం ఇసాయి. స్త్రీ జీవితంలో సంతానాని 

చాలా (ప్రాముఖ్యం ఉంది, (పపంచంలోని ఏ సంఘమయినా సరే సంతానం 

కోసం తపించే మాతృ(పవృ త్తి ఉండనేఉంటుంది. సంతానార్థిం చేసేస్తూజలు, 

(వ్రతాలు మొదలై నవి జానపద, శిష్ట సాహిత్యాల్లో కోకొల్లలుగా ఉల్లేఖింప 

బడ్డాయి. “అతిథి సత్కారాలు, వాయసాలకు దధిబలి , జ్యేష్టాదేవిని కొలవడం, 

పుణ్యసం హితా[వాతాన్ని కొలవడం, మూలికా ! మాణిక్యాలను ధరించడం, 
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తన్వంగి గంధాక్షతలను చిరంటుల కివ్వడం, విపశ్నికల గారవించడం. 

కుమ్మరావం కడవలు కొల్ల విడవడం, బాలురకు తియ్యపండులు పంచి 

ఇన్వడం, (ప్రతాలు సలపడంి? అలాంటివే (శివరాత్రి మాహాత్మ్యం 6-40), 

స్త్రీలు గర్భవతులయినప్పుడు మూడు నెలల ముద్దలు పెట్టడం, అలరు 

కుడుములై దునెలల బెట్టడం. ఏడు నెలల ఎర్రపోలమ్మకు మొక్కడం కావ్యా 

లలో వర్ణించ బడ్డాయి. (శ్రీ నాథుడు శివరా తి మాహాత్మ్య౦లో (2-70.71) 

పురుడుపోసే విధానాన్ని వర్షించాడు. 

తలయంప్ ధవళ నదాకుంభ మిడువారు 

రకొభసిక రేఖ (వాయువారు 

గౌరసర్లపరాజికలయ జలైడివారు 

బలివిధానంబుల బరగువారు 

. లవణ౦బునింబ' పలవము (దిప్పెడువారు 
గాం 

_పేము మంచంబుతో 'పెనుచువారు 

గవల ధూపంబు సంఘటియించు వారును 

మంచి మ బెడద యోజించువారు 

కదసి దీవించు వారును గండత్రే ల 

ముందుకొనువారు గాయంబులందువారు 

పాడువారును పరిహాస మాడువారు 

నైరి శుద్దాంత సతుల రిష్టాలయమున. 

(ప్రాచీన కావ్యాలలో పుట్టుకకు సంబంధించిన ఆచారాలు కూడా వర్ణించ 

బడ్డాయి. సింహాసన ద్వాశ్రింశికలో ఈ క్రిందివర్ణన ఉంది(భా 1-(ప్రక్?, ర. 

(క్రమమున దాదులక్క_డను ముప్పటిలిన 

జలకంబు దేర్చి యా చెలువసుతుని 

కొనరగ కాటుకయును చుక్కబొట్టును 

పాటించి యాగడపకు వలుపట 
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పొదికిళ్ళ తవుడ నిప్పులు (ప తిగింజలు 

నిడియడ్డముగ చిట్టు పడిసివై చి 
వేప రెమ్మలు నీళ్ళ "పెసలలోపల నించి 

కాపులు పురిటింట గట్టిచేసి 

వాయనముల జెల్ల వనితల రప్పించి 

వారుదెచ్చినయవి వరుసనంది 

పచ్చకప్పురంబు బలుకులు వెటి వి 
(a) 

డియము లిచ్చిరింపు నయము గలుగ. 

ఈనాడు వీటిల్లో చాలావరకు మరుగున పడిపోయాయి. అయినా 

స్థూలంగా స్రీ గర్భవతి అయినప్పటినుంచి _పసవించేవరకు అనుసరించాల్సిన 

_ ఆచారాలు ఇంకా మిగిలిఉన్నాయి. గర్భవతిని ఏడవనెలలో పుట్టింటికి పిలుచు 

కొనివస్తారు. సీమంతమన్నది గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు చేసే వేడుక, ఆచారం: 
ఆ గర్భిణి స్త్రీని చక్కగా అలంకరించి, ము త్తయిదువులచేత పసుపు కుంకు 

మలు, అక్షతలు ఇప్పించి ఆశీర్వదిసారు. గర్భిణికి ఇష్టమైన పదాగ్గాలన్నీ చేసి 

పెడ్తారు. _పసవమయిందం పే ఆయింటిలో పురుడని చెప్తారు. బిడ్డకు పదో 

రోజు వచ్చేవరకు ఈ పురుడు ఉంటుంది. మరణం ఎవరింట్లోనెనా సంభవిస్తే 

“అంటు? అనే పేరుతో మైలగా భావించడం, జననకాలంలో కూడా అలాగే 

మైలగా భావించడం చూస్తే పుట్టుకను, మరణాన్ని మనవారు జీవితంలోని 

రెండు అతి ముఖ్య ఘట్టాలుగా ఎలా భావించిందీ తెలుస్తంది- 

బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత జాతకకర్మ ముఖ్యమైంది. ఊరి పుఠోహితు 

నికి విడ్డ జన్మదినం, సమయంచెప్పి జాతకం [వాసి ఇవ్వాల్సిందిగా చెపారు. 

బిడ్డ పుట్టిన తిధి, నక్షత్రాలను కుభాశుభాలను పుఠోహితుడునిర్ణయినుడు. మూలా 

నక్షత్రం వంటివి మేన తకు అశుభమని, మరో నక్షత్రం మరొకరికి అశుభ 
మని శాంతిచేయించడం ఈనాటికీ ఉంది. (పసవమైన పదకొండోరోజు 

సామాన్యంగా నామకరణం జరుపుతారు. బిడ్డను తొట్లలో వెయ్యడం కూడా జరుగు 

తుంది, ఉయ్యాలలో బిడ్డను పడుకో బెట్టి ఉయ్యాలపాటలను పాడేసం (పదాయం 

ఉంది. నామకరణం చేసి విడ్డచెవిలో పేరుచెప్పి లోకానికి అప్పజెపారు. 
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పైన చెప్పినలాంటి ఆచారాలు తెలుగువారి ఇండ్లలోనే కాక (ప్రపంచ 

మంతటా అనేక జాతుల్లో కనిపిసాయి. కన్నడిగుల ఇళ్ళలో ఆచరించే సంప్ర 

దాయాలు చాలావరకు తెలుగు వారిళ్ళలో ఆచరిం చేవే. 

గర్భంగురించి విచితమైన నమ్మ కాలన్నీ ఆదిమజాతు ల్లో 

ఉన్నాయి. సుఖపసవానికి మం(త్రతం(త్రాలను ఉపయోగించడం వారిలో కని 

పిస్తుంది. కొన్ని ఆచారాతై తే చాలా తమాషాగా ఉంటాయి. కొందరిలో 

(పసవం కొగానే స్రీ మామూలు కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుంది. కాని 

భర్త మంచమెక్కుతాడు' అతను మంచంలో ఉన్నప్పుడు చెయ్యకూడని 

నిషేధాలు ఎన్నో విధిసారు. హోపి ఆదివాసుల్లో నామకరణం ఇరవయో్య రోజు 

జరుగుతుంది. షోషోన్ తెగల్లో నలభై రోజులు తల్లిని బిడ్డను దూరంగా ఉంచి 

ఆ తర్వాత నామకరణం జరుపుతారు. ఓమహ ఇండియన్లలో ఎనిమిదవరోజే 
బిడ్డను, తల్లిని అందరికీ పరిచయంచేసి, నామకరణంచేసారు. ఇది విశ్వా 
ద్యంతం ఉండే ఆచారం. నామకరణ౦తో వ్యక్తిత్వం వచ్చినట్లులెక్క. "పేడ 

పెట్టగానే విడ్డకొక సాంఘీక పరమైన హోదా లభిస్తుంది. షేరు ప్రతిష్ట లార్జించ 

డానికి అసలు పేరు అవసరం. 

పెద్దమనిషి 

మగవాడికి నూనూగుమీసొల నూత్న యోవనం వస్తే పేద్దమనిషి అయి 
నట్లులెక్క-.అయితే స్రీ విషయం అలా కాదు, అమ్మాయి పెద్దమనిషి అయిం 

దంటే అది స్త్రీ విషయంలో పెద్దవిషయంగానే లెక్క. సమ ర్హకు సంబంధిం 

చిన ఆచారాలుకూడా (పపంచమంతటా క్రనిపిసాయి. బుతుమత్రి కావడం 

ఎవ్వరిచేతిలోనూ ఉండేది కాకున్నా, ఒక్కొ-క్క-వారం సమర్త అయితే 

ఒకొక్క ఫలమని మనవారు నిర్ణయించి పెట్టారు. 

ఆదివారమునాడు అతిరోగియొను 

సోమవారము నాడు సుదతి పతి వత 

మంగళవారము నాడు మతిమంతుకరాలు 

బుధవారమునాడు బుద్ధిమతియౌ ను 
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అనుకోడంకద్దు. అయితే నేడు చాలావరకు వివాహం వేడుకగా తయాశై ౦ది 
వివాహానికి సంబండించిన వర్ణనలు, వివరాలుమన సాహిత ౦ (పారంభమయి. 

నాటిమంచి ఉన్నాయి. వివాహ సంబంధమైన ఆచారాలు ఒక్కొ_క్క- (పాంతాన 

నికి, కులానికి, కాలానికి మారుతూఉ౦టాయి. తెలుగువారిలో పెళ్ళిళ్ళు నాలుగు 

రోజులు జరుగుతుండేవి. ఉ కృరపెళ్ళి జరిగిన తరువాత “దినచతుష్టయానంత 

రమున” బంధువులు వెళ్ళినట్లుగా నంస్కృృతమూల౦లో లేనిదాన్ని తిక్కన 

వర్ణించాడు (ఉద్యోగ 1-2). మేనమరదల్ని పెళ్ళాడే ఆచారం తెలుగు వారిలో 
మొదటినుంచి ఉంది. మేనగోడల్ని పెళ్ళాడే ఆచారం కూడా కొంతకు కొంత 

© Ce] ణో 

కనిపినుండి* 

వివాహంముందు నిశ్చితార్థం ఒకఆచారం. వధువును పెద్దలు చూడడం, 

“పెళ్ళి నిశ్చాయించడం , నిశ్చయతాంబూలాలు పుచ్చుకోవడం ఆచారం. నిళ్ళి 

తార్థకాలంలో కన్యకకు *ము[దారోహణం౦" చేయడం (తల పై'పేలాలుంచడం) 

ఆ కాలంలో తెలుగువారి ఆచారం. 

_ వివాహానికి సంబంధించిన అవై దిక దొక్షిణాత్యాచారాలను సోమేశ్వర 

దేవుడనే పశ్చిమ చాళుక్యరాజు (కీ. శ. 1130) “అభిలషితార్థ చింతామణి” 

అనే సంస్కృత గంథంలో వర్ణించాడు. ఈ రాజు కర్ణాటకుడై నా ఆతను 

వర్ణించిన ఆచారాలు తెలుగు నొటకూడా ఉ న్నాయి. వివాహ మంటపాన్ని తోర 

ణాలతో, పుష్పాలతో అలంకరించాలని, వివాహ వేదిక పెన బియ్యం పొయ్యా 
లని, వధూవరులను కూర్చోబెట్టి ఇద్దరి చేతుల్లో జీలకర్రతో కూడిన బియ్యా 
న్నుంచాలని, వివాహ విదానం ముగియగానే వధూవరులు పరస్పర మాజీరికా 
యుక్త తండులములను చల్లుకోవాలని, వివాహోత్సవాన్ని నాలుగు దినాలు 

చెయ్యాలని, నాలుగోదినం వధూవరులను ఊరేగించాలని సో మేశ్వరదేవుడు 

(వాళాడు. - 

వివాహాచోరాలు ఒకోగ(గక్క కులంలో ఒక్కొక్క. రకంగా ఉ౦టాయి. 

q చౌష్టు. తాటికమ్మలు (ద్రావిడాచారాలని కొందరి ఆభిపాయం. ఆయితే 
ప్రాచీన కాలప్పు తెలుగు (గంథాలలో తాళిబొట్టుసు గుడించిలేదు. 
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తెబుగునాటి వివాహాచారాలన్నిటినీ వివరించాలం కే అదే ఒక పెద్ద(గంథ 

మవుతుంది. మచ్చుకు తెలంగాణా (పాంతంలో వివాహోచారాలను, దడ&ీణ 

“ప్రాంతంలో వివాహాచారాలను కొన్నింటిని "పేర్కొనవచ్చు. తెలంగాణా 

(ప్రాంతంలో 'పెళ్ళిపనులు కట్నములతో (పారంభమై అప్పగింతలతో పూరి 

అవుతాయి. కట్నాల పాటలు తిశ్రగతిలో ఉ౦టాయి. 

సువ్వి సువ్వి రామచం(ద సువ్వి సువ్వి కీర్తిసాం[ద 

సువ్విసీతమ్మా మాకు శుభములిమ్మా 

ఆన్న పాట అధిక (పచారంలో ఉంది. కొన్ని జానపద గేయాలలో 

వివాహ వర్ణన, వధూవరుల వర్ణన, వివాహమంటప వర్ణన మొదలై నవి కనిపి 
స్తాయి. “అత్తరులోన మేలిమత్తరులోన అంబరుగూర్చీ, [కొ త్తసంపంగితో 
గోవిందునకు* నలుగుపూసేపాటలు నలుగు సంప్రదాయాన్ని. తెలుపుతాయి. 

అవిరేణులను పూజించే సంప్రదాయం (బాహ్మాణేతరులలో కనిపిస్తుంది. 

లక్ష్మీపూజకే అవిరేణిపూజ అనిపేరు. నాకబలి సమయంలో అవిరేణులను 
_నాకబలిధాన్యానికి ఎదురుగా ఉంచుతారు. (బాహ్మణేతరులలో (ప్ర త్తివిత్తులు 

నాపే ఆచారంకూడా ఉంది. వధూవరులతో కూరాటి కుండలముందు (పత్తి 

విత్తులు నాటిసారు. 

“పన్నెండు _సంభాల పందిరి (కిందా 

(వ త్రివిత్తులగుమ్మి మెత్తైనదీసి 

గోవు పెండాదెచ్చి గోతెలగలిపి 

ఆవు పెండాదెచ్చి అలుకై నా జల్లి 

వెండిది త క్కేడ పైడిదీబాటు 

జోకిరి అన్నట్లు జోడుపందిట్ల 

జోకిరీ అన్నట్లు జోడుత క్కెట్ల 

నల్లని విత్తులు తెల్లబడరాకీ..., .... .... 

ఇలా సాగుతుంది పాట (వి. రావారాజు 1978:483) 
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a 

నెలూరు జిలాలో పెళ్ళిళ్ళ స్వరూపం ఇంచుమించు ఈ (కింది విధంగా 
a] cc? 

ఉంటుంది: 

మొదట పెళ్ళి చూపులు జరుగుతాయి. సామాన్యంగా ఈ తంతు అడ 

పిలి ఇంట్లో జరుగుతుంది. పెళ్ళి సంబంధాలలో కొన్ని ఆచారాలున్నాయి. 

మేనమామ మేనక బిడ్డలయితే జాతకాదులు చూడపలసిన అక్క_రే లేదు. మేన 
గోడల్ని పె పెళ్ళి చేసుకొనే సం[పదాయం బాల్యవివాహాల కాలంలో ఉండేది 

కాని ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. బంధువుల్లో పెళ్ళి సంబంధంచూసే 

టప్పుడు పిల్లనిచ్చి మళ్ళీ పిలిను తీసుకో కూడదనే నియమాన్ని ఫాటిసారు. 

దీన్ని క కొండమార్చు అని పిలునారు. పెళ్ళి చూపులకు వెళ్లి నప్పుడు 

ఆడ పెళ్ళివారింట్లో భోజనం చెయ్యకూడదనే నియమం ఉంది *ోకతికితే అతక 

దని సామెత. నిశ్చితార్థం పత్యేకంగా చేస్తే చేసారు, లేకుం పే వరపూజ 

సమయంలోనే అదీ అయిందనిపిసారు, 

వివాహకార్యంలో మొదట గణపతి పూజ జరుపుతారు. రేపు పెళ్ళి 

అనగా ఈ దినం నాయం(తం ఎద్దై_నా గుడిలో వరపూజ జరుపుతారు. ఇది 

సాయం(తం జరుగుతుంది. చేవాలయం నుంచి బాగనే ఎదురు కోల జరుగు 

తుంది. ఒకవ్లైపు నుంచి ఆడపెళ్ళివారు, మరోవెపు నుంచి దుగ పెళ్ళివారు,. 

అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చి, వరికి పూలమాలలు మార్చు 
కుంటారు వధూవరులు. తర్వాత ఊరేగింపు జరుగుతుంది. ఎదురుకోల, ఊరే 

గింపు పూరి అయిన తర్వాత బువ్వపు బంతి ఏర్పాటవుతుంది. మంగళారతు 

లతో, కుక్క మంగళాలశో, వియ్యాలవారి సరసాలతో పసందుగా ఉంటుంది 

బువ్యపుబంతి, 

చురుసటి రోజు పొద్దున స్నాతక[వతంతో |ప్రారంభిసారు. నలుగు 
పాటలు పాడుతూ చక్కగా నలుగు పెట్టి స్నానాలు చేయిస్తారు. ముహూర్తం 

ముందు కౌశీయా(త్ర జరుగుతుంది. ముహూర్తంలో భాగంగా మధుపర్కం, 
“మహాసంకల్పం, కన్యాదానం, నాతిచరామి, మాంగల్యపూజ, మాంగల్య 

ధారణం, తలం (భ్రాలు, దీపాల పళ్లాలు పట్టడం, _బహ్మాముళ్ళు, చదివింప్పులు 
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అనే శానె స్తా9లు జరుగుతాయి. తెలుగువారికి ఏవి ఉన్నా లేకున్నా తలం బాలు 

చాలా ముఖ్యం. 

మాంగల్య ధారణ ౦తో ముఖ్యమైన తంతు ముగిసినట్లే. మధ్యాహ్నం 

[పథాన హోమం, (పవేళ హోమం, బావమరిది పేలాలు పెట్టడం, సప పది, 

గంధర్వ పూజ, స్థాలీపాకం జరిపిస్తారు. అర్థరాత్రి శేషహోమం. చేస్తారు. 

నాగవల్లి అనే -సీరుతో కందిపప్పు, ఉప్పు, చక్కిలాలు, పాత్రలు పెట్టి పూజ 

చేసారు. నల్తపూసలను ధరించడం, నాగవల్లి పాటలు పాడడం చేస్తారు. పెళ్ళి 

నాడు రాతి హరి బూవం జరుగుతుంది. బువ్వపుబంతిలాగే నరస నల్లాపాలతో, 

వియ్యాల వారి పాటలతో హుషారుగా సాగే విందు ఇది. ఎంగిలి హారతులు 

పట్టీ వియ్యాల వారి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. చివవ ఘట్టం అంప 

కాలు. ఎవరి కళ్ళల్లోనెనా కన్నీటిని తెప్పించే కరుణామయ సన్నివేశమిది. 

ఇప్పుడంతా రెండు దినాల పెళ్ళిళ్ళ కాబట్టి పైన చెప్పిన, విధులన్నీ రెండు 

రోజుల్లో ముగిసిపోతాయి. ఈ దినం పొద్దున పెళ్ళి 'వారు విడిదింట్లో వచ్చి 

దిగితే, మరుసటి రోజు ర్నాతికి (పయాణం కట్టవచ్చు. 

ఇవన్నీ నాగరికత రుచి మరిగిన జనుల పెళ్ళి వరసలు. అయితే ఆం [5 

దేశంలోనే తరతరాలుగా జీవనం సాగిస్తున్న యానాదులవంటి ఆదిమ జాతుల 

వారికి ఇలాంటి కట్టుబాట్లు ఆక్కరలేదు. అగ్నికార్యాలు, ముహూర్త నిర 

యాలు, బంధువులకు ఆహ్వానాలు మొదలై నవేమీ అక్కరలేదు. యానాదుల 

పెళ్ళిళ్ళను యానా నాది రాఘవయ్య అని చేరు వహించిన మహనీయులు శ్రీ) 

వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య ఇలా వర్షించారు. (యానాది. 1974: 200) 

యాన్షోళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు, ఎంత మంచి పెళ్ళిళ్ళు 

బొట్టుతో పనిలేదు, బోనాలక్క_ర లేదు 

డొతృచీర లొద్దు, అత్తపోర్లు వద్దు 

చుటాలు రావొద్దు. చూడనె నా వద్దు 
ఎ a) దా లు | 

కలునుకుం పే చాలు, మురుసుకుంటుండెచ్చు 

అల్లుళ్ళ పోదొదు, ఆని పాసులు వద్దు 
న. యట —0 ద (an) 
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మేళతాశాలోద్దు, మం్మతతం (త్రాలొద్దు 

మంగమూరు దేముడికి (మొక్కు_కుం"టె చాలు 

గో(శ్రాలు మాకేల గీ త్రాలు మాకేల 

నేతాలు ఒకచైతే సూ(తాలెందుకయ్యా 

మంగళ సూ(తాలెందుకయ్య్యూ 

తినడానికి తిండిలేదు, కట్టడానికి బట్టలేదు 

వండుకోను కుండలేదు, పండుకోను పంచలేదు 

ఎందుకయ్య పెండ్లి ఎందుకయ్య మాకు 

అయితే ఆదివాసులందరూ ఈ విధంగానే "పెళ్ళిని సరళంగా ఆచరిసా 

కని లేదు. అసలు చాలామంది ఆదివాసుల్లో మనకంట ఎక్కువ కర్మకాండ 

ఉంది. ధార్మిక వ్యక్తుల పాృాత ఆదివాసుల వివాహాలలో ఇంకా ఎక్కువగా 

కనిపిస్తుంది.పితృ(ప్రధాన కుటుంబాలలో ఆడపడుచును అతవారింటికి పం పేట 

ప్పుడు ఆవేదన అందరికీ సమానమే. హృదయాన్ని కదిలించే ఈ సన్నివేశాన్ని 

మన అప్పగింత పాటల్లోలాగ చిత్రించిన పిగ్మీ ఆదిమవాసుల పాట ఈ 

(క్రిందిది. (€.గ/|. Bowra 1962 : 176-177) 

Slowly, slowly, 

Child, counting your steps, 

Go away, go away with tears, 

With a large heart, with a weary heart, 

Without turning your face, 

From the house, from the village, 

Where your eyes so gaily 

Laughed at every corner. 

Counting, counting your steps, 

Today you go away, 

With a large heart, with a weary heart, 

Go away, go away below! 
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Counting, counting your steps, 

. With a large heart, with a weary heart, 

Today you go away. 

Keep on your heart 

And guard well the flower 

Of your mother's garden, 

The flower which will say to you : 

«| am still loved below 17” 

Keep on your heart 

And guard well the flower 

In memory for ever, 

Counting, counting your steps, 

Today you go away, 

With a large heart, with a weary heart, 

Go away, go away below |! 

With a large heart, with a weary heart, 

Today you go away. 

మరణం 

జనన మరణాల మధ్య ఇంకా కొన్ని కర్మకాండలు ఉన్నాయి, ఆయా 

జాతులకు, భాషలకు, సంస్కృతులకు సంబంధించిన విశేష కర్మకాండలెన్ని 

ఉన్నా జననమకణాలనే రెండూ మాతం సర్వజన సామాన్యమైనవి; (పాణి 

సహజ మైనవి. 

కావ్యాలలో మరణం వర్షితమైనా అపరకర్మలను గూర్చిన ఉల్లేఖనాలు 

తక్కువగానే కన్పిస్తాయి. మన కవులు “మంగళాదీని మంగళమధ్యాని 
మంగళాంతాని కావ్యాని” అని నమ్మినవారు కావడం చేత, మరణమన్నా అపర 

కర్మలన్నా భయమూ, ఏహ్యభావమూ ' ఉ ౦డడ౦ వల్లి ఇలాంటివి కావ్యాలలో 

ఎక్కువగా చోటు చేసుకోలేదు, 
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హిందువుల ధార్మిక (గంథాలనుబట్టి మరణ౦ పదహారు సంస్కా-రాలలో 

చివరిది. అందుకే దీన్ని అంత్య సంస్కారం అంటారు. శవాన్ని దహనం 

చేసే ఆచారం ఉండేవారు దాన్ని దహన సంస్కారం అంటారు, సంస్కారం, 

కర్మ, తిథి, ఆబ్దికం, తద్దినం మొదలైన పదాలలో ఎటువంటి అమంగ 
శార్థమూ లేకున్నా వీటికి అపరకిర్మలతో సంబంధం ఏక్చ్పడి విశేషార్రం ఏర 

వూ 

డింది, ఒక్క సంస్కా రం అన్న పదం కొంత పరవాలేదు. వాడు కర్మ చే |. 
న్నాడు, వాళ్ళింట్లో తిధి, ఆయన ఆబ్బెకం, నీ తద్దినం వంటివి ఆవాచా 7 

అపర కర్మలు కూడా కులాన్ని బట్టి, తెగను బట్ట, వయసును బట్టి మారు 

తుంటాయి. ద్విజులలో ఉపనీతులు కానివారిని పూడ్చి పెట్టడం, మిగిలిన వారిని 

కాల్చడం జరుగుతుంది. అంటు (మైల లేక అశౌచం) కూడా కులాన్ని బట్టి, 

వయస్సును బట్టి మారుతుంటుంది. శవాన్ని పాడెమీద పడుకో బెట్టి తీసుకుని 

పోవడమే ఎక్కువమంది అనుసరించే విధానం. వీరశై మల్లో కూర్చున్న భంగి 

మలో తీసుకొనిపోయి ఆపే పూడ్చిపెట్టడం జరుగుతుంది. ఛాహ్మణాదులలో 

నిశ్శబ్దంగా శవాన్ని తీసుకొని పోతారు. కొన్ని కులాలలో తప్పెట్లు తాళాలు 

మోగిపోతాయి. కొంతమంది శవాన్ని నిజమైన అర్థంలో ఊరేగిస్తారు. శవం 

మీద బొరుగులు, డబ్బులు, తమలపాకులు, పూలు, బియ్యం మొదలె నవి చల్లు 

కుంటూ వెళ్తారు, చనిపోయిన మనిషికి చాలా ఇష్టమైన పదార్థాలను చల్లడం, ఆ 

మనిషితోబాటు పూడ్చి వేయడం, లేక కాల్చడం కూడాకద్దు. ద్విజులలో అపర 

కర్మలు (ప్రతి ఏటా సాగుతూనే ఉంటాయి. చనిపోయిన సంవత్సరం (ప్రతి 

మాసమూ మాసికం పెడ్తారు. ఒక్కనంవత్సరం కాగానే ఏడూడి తద్దినాలనే 
"పేరుతో మూడురోజులు ఆబ్దికం జరుపుతారు. ఆ తర్వాత (పతి యేడాది చనిపోయిన 

తిథినాడు తద్దినం ఉంటుంది. ఇతర కులాలలో ఆశ్వయుజ అమావాస్యను 

పితు) అమావాప్యగా ఆచరిసారు. అమావాస్య నాడు పెద్దలకు తర్పణాలు విడవడం 

మొదలై న కర్మలూ ఉన్నాయి. చావు భయం మనల్ని ఎంతవరకు పట్టుకున్న 

దంటే, దహనకాండ, అపరకర్మలు మొదలై నవన్నీ ఒకవిధమైన భయాస్పద 
వాతావరణంలోనే జరుగుతాయి. కొన్ని [పాంతాలలో “విచారింపు అం పేనే 

చనిపోయిన వారిని గురించి విచారించడం, లేక పరామర్శించడం. ఆలా వెళ్ళి 
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విచారించిన వారు. స్నానం చెయ్యాలి. చావును చూచినవారు, శవాన్నిమోసిన 

వారు, చివరికి చావును విన్నవారు కూడా తలకు స్నానం చెయ్యాలి. 

మరణాన్ని చాలా గొప్ప సంఘటనగా భానించి, మం(త్రతం త్రాలను, 

కర్మకాండలను విపరీతంగా ఆచరించే ఆదిమజాతులూ ఉన్నాయి. చాలా . సరళ 

మెన రీకిలో, అది అతి సహజమైన ఒక సంఘటనే అన్నట్లుగా (ప్రవ రించే 

వారూ ఉన్నారు. యానాదులు చావును గురించి ఏ విధమెన భావన కలిగివున్నా 

నేందుకు వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారి వివరణ ఈ (కించి విధంగా ఉంది 

(యానాది. 1974, పు. 188). 

“మానవుడు మరణించిన పిదప ఏమవుతాడు అనే (పశ్న అతన్ని 

కలలో కూడ బాధించదు. (బతికియుండగా సుఖం అనుభవిస్తే కదా చచ్చిన 

పిదప వచ్చే కష్టాలను తలుచుకొని తారుమారు కావడానికి, అతని [ప్రాణానికి 

చావుకు మధ్య ఉండేది పాడె పుల్లలు, మోసేవ వాండ్లు నోచుకోక శవానికి చుట్టు 

చుట్టిన చినిగి పోయిన ఈతాకుల చాపేకదా : యానాదుల మరణ సమీప 

కాలంలో బంధువులని, కొరివి పెటే వారసులని, స్నేహితులని, ఆత్మీయులనే 

వారు తరచుగా ఎవ్వరు ఉండరు. పొలాల కావిళ్ళలోని శవం అ ఫ్రే శిధిలమ య్యే 

దృశ్యాలు లేకపోలేదు. బంధువులకు తంతులు పంపడం, ముందుగా జాబులు 

(వాయడం జరుగదు. (త్రాగగలవాడు కర్మ చేసాడు. లేని వారికి అదికూడ 

ఉండదు. ఊపిరి పోయిన తరువాత చేయబడే కర్కలవల్లి వల్లె వేసే మంత్రాల 

వల్ల, అతని ఆత్మ ఒకొక్క. అంతస్థు దాటి పైకి ఎక్కడికో పోతుందనే 

నమ్మకం యానాదికి లేనేలేదు. ?” 

అయితే చాలా వరకు ఆదివాసుల్లో చావు తర్వాత ఏదో అవుతుందనే 

భావన మాతం తప్పకుండా ఉంటుంది. అపర కర్మలన్నవి ఏదో ఒక విధంగా 

జానపదుల జీవితంలో చోటు చేసుకున్నవి. వాటివల్ల ఏమిటి (ప్రయోజనం 

అని తార్కికంగా (పళ్నిస్తె ఏమీలేదనే సమాధానం. అయితే జానపదుల 

దృష్టిలో వాటి (పయోజన మేమిటి అని పశ్నించినప్పుడు ఈ [కిందివి చెప్పుకో 

వచ్చు; (1) మరణించివ వారికి సంబంధించిన కర్యికాండల్లో పాల్గొనడం 

వలి _బితికున్నవారు మరణానికి తయారై నట్లవుతుండి. ఒక విధంగా చావుని 

గురించిన తాత్వికాలోచనకు ఇది దారితీస్తుంది. (2) కర్మకాండ దెహంనుంచి 
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ఆత్మను వేరుచేయడానికి తోడ్పడుతుంది. (8) కర్మకాండవల్ల ఒకమనిషి చని 

పోగా ఏర్పడిన దుఃఖభారాన్ని ఇతరులతో వంచుకోడానికి వీలవుతుంది. చని 

పోయిన వ్య క్తివల్ల నష్టపోయినవారు, ఆ ఖాళీని భర్తీచేయడానికి మార్గాలు ' 
వెతుక్కు_నేందుకు కర్మకాండలు సహాయంచేస్తాయి. (4) చనిపోయి నవ్య క్తి 

ఆస్తిపాస్తులు వినిమయం అయేందుకు తోడ్పడుతాయి. (5) కర్మ కాండల 
ఆచరణ వల్ల జీవితానికి ఒక కొ త్రమలుపు గాంభీర్యం వస్తాయి. (Hoepbel, 

Admson E.1958:382-383) 

పైన పేర్కొన ఆచారాల వంటివాటిని ఊరక తెలుసుకుంటే (పయో 

జనంలేదు. వాటిలో ఒక్కొ-క్క_దానికీ అర్థ మేమిటనే విషయాన్ని వీలయినంత 
వరకు శోధించి సాధించాల్సిఉంటుంది. డా. నాయని కృష్ణకుమారిగారు. చెప్పి 
నట్లు (1979: 148) ఈ ఆచారాల వల్ల (పొచీన మానవ సంఘజీవన విధా 
నాన్ని రూపొందించవచ్చు. ముఖ్యమైన పె ఆచారాలుకాక మరికొన్ని ఆచా 

గాలను డా. నాయని కృష్ణకుమారి పట్టి చేశారు (1878; 148-150) 

(1) ముడుప్ప కట్టడం: తలనీలాలివ్వడం 

(2) దేవిముందు' నిమ్మకాయ కోయడం, గృహపవేశ సమయాన ఇంటివాకిట 
గుమ్మడికాయను పగలగొట్టడం . 

(8) (ప్రనూతిగృహమందు వాకిలికి చెప్పులు, ఉల్రిపాయలు, కలబందమట్టలు 

మొ॥ ఉంచడం. . 

(4) చిన్న పిల్లలకు తాయెతులు, రక్ష రేఖలు కట్టడం , దిష్టితియ్యడం. 

(5) వివాహసమయంలో పెండ్రికూతురి నడుముకు తాడు బిగించడం-గళనూ|త్ర 
ధారణ ,(కిష్టియనులలో వివాహ చిహ్నూంగా ఉంగరం ధరించడం, గాంధర్వ 
వివాహమైశే మాలికాధారణ. 

(6) వ్య క్రిమరణిం చినప్పుడు ఖననం చేయవలసివస్తే, శవాన్ని బోర్రగిలవేసి గ లాలి, ల అటి వ్. మన్నుకప్పడం, ఇంట్లో మరణిస్తే ముహూర్తం మంచిది కానప్పుడు, 
గోడ పగులగొట్టి ఆ వివరం నుండి శవాన్ని తీసుకు పోవడం , ఇల్లుపాడు 
పెట్టడం, మూడవరోజున పాలుపోయడం; ఇంకా అప్పుడు పాటించే 
రకరకాల (శ్రాద్ధకియలు. 
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(7) ఎన్నో శకునాలను పాటించడం, పాలపిట్ట పలికితే శుభం. పెడికంటి 

జంట కూస్తేశుభం. నక్క కుడినుండి యెడమకు పోతే శుభం. అందుకు 

వ్యతిరేకీస్తే అశుభం. పాముఅడ్డమైనా పిల్లిఎదురైనా అశుభం. బల్లి పలి 

కితే శుభం, బల్లి శరీరాంగాలమీద పడితే. ఎన్నో శుభాశుభాలు. ' 

టన డా కృష్ణకుమారిగారు పేర్కొన్నవాటిలో కొన్ని ఆచారాలు మరి 

కొన్ని నమ్మకాలు. ఇవి ఒకొక్కసారి పరస్పరం పూరకాలై. "ఉంటాయి. 

నమ్మకాలు, మతం, దేవతాగణాలు జానపదుల జీవితంలో ఎలా పెనవేసుకొని 
ఉంటాయో చూద్దాం. 

వ! 
త్మ 



జానపదులనమ్మ కౌలు 

సమాజంనుంచి జానపదులకు సంక్రమించే సాంస్కృృతికాంళాలలో 

నమ్మకాలనూ చేర్చుకోవాలి. అదిమమానవుని జీవితంనుం చి అధునిక జీవితం 

వరకు నమ్మకాలు (ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాయి. ఆవిద్యావంతులై న 

గ్రామీణుల సంగతి ఎలాఉన్నా ఉన్నత విద్యావంతులై న నాగరికులు కూడా 

మూఢనమ్మకాలవలలో తగుల్కొని బయట పడలేక నతమతమపుతుండడం 

ఒక ఆభాసమని చెప్పవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మూఢనమ్మకమని మనకు 

స్పష్టంగా తెలిసినా, దాని వలయం నుంచి బయట పడలేని మానసిక 

పరిస్థితి ఏర్పడడం కూఢా అనుభవంలోని విషయమే. 

నమ్మకాలు సాంఘికాచారాలలో ఒక భాగమే. సంఘం అన్నది లేక 

పోతే మూఢనమ్మకాలుండవు. అసలు ఈ నమ్మకమన్నది ఏమిటి, నమ్మకానికి 

మూఢనమ్మకానికి ఉండే భేదమేమిటి, నమ్మకాలుదృవించేది ఎట్లా, నమ్మకా 
లలో ఎన్నిరకాలున్నాయి-ఇలాంటి. విషయాలను పరిశీలించవలసి ఉంది. 

నమ్మకమన్నది ఒక ఉ క్రిమీదగాని, వస్తువుమీదగాని , పరిస్థితిని గురించిగాని 

మనిషి సమ్మతిని వ్య క్తంచేసే మానసికస్థితి. పరం పరాను గతంగా తరతరాల 
నుంచి పునరావృ త్రిని పొందుతూ సామూహికమైన సమ్మతిని పొందే మాన 

సిక స్థితిని నమ్మకమని చెప్పవచ్చు. అసంఖ్యాక మానవులు సమ్మకాలకు 

స్వాగతం చెప్పి, పెంచి పోషించి వాటికి దినదినానికి _పబలళ కిని _పసొదిం. 
చారు. జానపదుల ఆహ్వానం పొంది వచ్చిన నమ్మకాలు చివరికి వారి జీవి 
తాలనే అదుపుకు తెచ్చుకొని పెత్తనం చెలాయిసాయి. ఒకొక్కసారి 

భయాన్ని పుట్టించి, అకారణంగా "సామాన్య మానవుని మనస్సును అల్లి 

కల్లోలం చేసాయి మూఢనమ్మకాలు, ఒక్కొక్కసారి ఉన్న భయాన్ని 
పోగొట్టి తనమీద తనకు విశ్వాసాన్ని కలిగిసాయి కొన్ని నమ్మకాలు, 
కాని జానపదుల నమ్మకాలు చాలావరకు మూఢనమ్మకాలు. వీటికి 
ఏవిధమైన వై శ్రానిక ఆధారమూ ఉండదు. సమాజంలోని వ్య క్తిని బలవంతాన 
తనవె వె పులాక్కు.౦టుంది మూఢవిశ్వాసం. మం(త్రతం త్రాలలో, 'కుదశక్తులలో 
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నమ్మకం కలిగేట్లుగా చేయడ మేకాక, మూఢవిశ్వాసాలు మనిషిని ఎప్పుడూ 
భయంతో ముంచెతుతుంటాయి. అయితే కొన్ని నమ్మకాలలో వె జ్ఞానికి 

సత్యాలుకూడా ఇమిడి ఉంటాయి. పౌరాణిక విషయాలు, ఐతిహ్యాంశాలు, (ప్రాచీన 

కథల్లోని కొన్ని అంశాలు నమ్మకాలలో ఉండవచు. నమ్మకాలలో భావన, 

కీయ అనే రెండు అంశాలుంటాయి. పిల్లి అడ్డంపచ్చిందం కే ఏమైనా కీడు 

సం భవించవచ్చనే భావన కలగడం నమ్మకంలోని ఒక ముఖమైశే, వెళ్ళ 

కుండా వెనక్కి తిరిగిరావడం (క్రియ. నమ్మకాలు మానవుని న్వభావంలోని 
వివిధ ముఖాలను చక్కగా చి(తిసాయి. జానపదుల జీవితంలో ఇవి ఎంత 

వరకు పెనవేసుకొని పోయాయం శే, వాటిని అనుసరిస్తున్నామనే జ్ఞానం కూడా 

వారికుండదు. 

నమ్మకాన్ని నిర్వచించిన 5 కొందరు ఆది కొన్ని అసాభవా లకు (పతినిధి 

మాతమేకాని అభివ్య క్రికాదన్నారు. నమ్మకం ముఖ్యంగా మనస్తత్వానికి 

సంబంధించింది. మానవుని మనస్సు కష్టపరిహారంకోసం, సంతోష ప్రాప్తి 

కోసం సదా శ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఈవిధమైన (పవృ త్తి అనేకవిధాల నమ్మ 

కాలలో ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల నమ్మకం ఒక విధమైన మానసిక 

అనుభవమన్నా తప్పులేదు. అనుభవాలన్నీ నత్యమే కానక్కరలేదు; వాటిలో 

కొన్ని (భమలుకూడా కావచ్చు. 

జ క్ష పుట్టు 
జానపదుల నమ్మకాలు అత్యంత _ప్రాచీనకాలంనుంచి, ఒక తరం 

నుంచి మరొక తరానికి సం(కమిస్తూ వస్తున్నాయనడానికి ఎఏమా(తం 

సందేహంలేదు. మానవుని పుట్టు కతి కోన కొన్ని నమ్మకాలూ పుట్టాయెమో అని 

పిస్తుంది. అయికే మానవుడు సంఘంగా ఏర్పడిన తర్వాతే నమ్మకా అకు బలం 

ఏర్పడింది. స్థిరత్వం కలిగింది. మానవుని భావనల వ్య కీకరణకు భాష ఏర్ప 
డిన అనంతరం ఈ నమ్మకాలు ఒకమనిషి నుంచి మరొక మనిషికి సం(క్రమిం 

చాయి: (పకృతి ఆధారంగా చుట్టుపట్ల తిరిగే పశుపత్ష్యాదుల స్వరూప 

స్వభావాల ఆధారంగా ఎనో ఇ నమ్మకాలు ఏర్పడ్డాయి. మెరుపు, ఉరుము, వాస, 

వరద లాంటివి నమ్మకాల ఉత్పత్తి కారణమయ్యాయి. అయితే రానురాను 

ఏ ఆధారమూలేని మూఢ విశ్వాసాలు కూడా ఉత్పత్తి అయ్యాయి. (పకృతి 
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లోని భయానకద్భశాకలు, సంఘటనలు కూడా మానవుని మానసిక ఆందోళ 

నకు కారణమయ్యాయి. మానవాతీత శక్రులమీద విశ్వాసమూ (సపారంభమై 

ఇంకా కొన్ని నమ్మకాలు పుట్టడానికి దారతీసింది, 

నమ్మకాల పుట్టుకను గురించి. పరిశీలించే టప్పుడు వేరే (ప్రక్రియలో 
లాగానే అవి ఎప్పుడు పుట్టాయి, ఎక్కడ పుట్టాయి, ఎందుకు పుట్టాయి అనే 

ప్రశ్నలను వేసుకొని వాటికి సమాధానాలను ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. మాన 

వుని పుట్టుకతో బాటే నమ్మకాల పుట్టుక కూడా సంభవించి ఉండవచ్చు నను 
కుంటే తెలుగువారి నమ్మకాలుకూడా ఐతరేయ(ద్రాహ్మణమంత ప్రాచీనమైన 
వనే చెప్పవలసి ఉంబింది. పోనీ, ఆ౦_చుల నమ్మకాల్తె నౌ అంత | ప్రాచిన 

మని చెప్పవచ్చునే మో | ఈ ఊహలెట్టు న్నా తెలుగులో నన్నయ నాటినుంచి 

వ్యాలలో, అంతకుముందే శాసనాలలో ఎన్నో రకాల నమ్మకాలు చోటు 

కున్నాయి నన్నయ పూర్వ. శాసనాలలో కూడా ఎదై నా దానాన్ని పాడు 

చేసిన వాడు పంచమహాపాతకాలకు లోనవుతాడని, కాశిలో గోవునుచంపిన పాపాన 

పోతాడని ఇంకా ఇలాంటి శాపనార్థాలతో నమ్మకాలను వ్యక్తం చేసిన సంద 

ర్భాలు న్నాయి. ఇక భారతంనుంచి అన్నికావ్యాలలో ఏదోవిభమైన నమ్మకాలు 

సెక్టిక్రం చేయబడి ఉన్నాయి. 

“గువ్వ, (గద్ద, దివ్యారుపు( [బువ్వు, గూబ 

యిల్లు సొచ్చిన శాంతి సేయింపవలయుి 

నని తెలుగు. భారతం ఆనుశాసనిక పర్వం (4 118)లో చెప్ప బడింది. 

మరులు, మందులు స్త్రీలు పెట్టి పురుషుల్ని వశం చేసుకుంటారనే నమ్మకం 

నాటికీ నేటికీ ఉంది. వీటివల్ల లాభం లేక పోగా నష్టం, ప్రాణహాని కలుగు 

తుందని (ద్రౌపది సత్యభామతో అన్నట్లుగా తెలుగు భారతంలో చెప్పబడింది 

(ఆర, 68-288). రక్షకోసం తాయెతులు కట్టుకోడంకూడా చాలా శతాబ్దులుగా 

ఉంది. పల్నాటి వీరచరి త్రలోనే- 

“మేనికి రక్షక మించు తాయెతులు 

దండ చేతుల రెంట ధారణ చేసి? అని వుంది. తాయెతు తావీజ్ అనే 

అరబ్బీపదం, ఖురాన్ మంత్రాలను రాసి రక్షగా తురకలు కట్టుకుంటారు 
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(సురవరం (పతాపరెడ్డి, రెండవము(దణ, 97). ఆయితే దీనికి జానపద 

నిరుక్తిని చెప్పాడు అప్పకవి. తాయి (తల్లి) శిశువుకు క్షే ఎకు (రక్ష 
అ న్నాడు. 

ముహూర్తాలు, శకునాలు తెలుగు కావ్యాలలో లెక్కకు మిక్కుటంగా 

వసాయి, గోధూళి లగ్నంలో పురం (వవేశిందాలని, విశేషించి ఉషఃకాలం 

సర్వ పయోజనారంభాలకు _పళ_స్పమైనదని చెప్పబడింది. (శ్రీనాథుడు భీమేశ్వర 
పురాణంలో (వాసిన [కింది పద్యం (పసిద్ధం, 

“గార్ల సిదాంత మత ముషఃకాలకలన 
౧కి థి . కే 

శకున మూనుట యది బృహస్సతి మత ం౦బు 

వి(పజన వాక కమరయంగ విష్ణుమతము 

సర్వ సిద్ధాంత మభిజి త్తు సమ్మత మగు*(ఆ.$-ప. 4 1) 

జానపద విజ్ఞానానికి గనిఅనదగిన |క్రీడాభిరామంలో శకునాలనుగూర్చి, 
ముహూర్తాలనుగూర్చి కొన్ని పద్యాలలో ఉంది. 

“చుక్క యొకింత నిక్కి బలసూదము దిక్కున రాయుచుండుటన్ 

జక్క.గ వేగదిప్పుడు నిశాసహాయంబిది (పన్ఫుటంబుగా 

ఘుక్కని మాటిమాటికిని గోటడు వల్కెడు వామ దిక్కునన్ 

జొక్కటమై ఫలించు మన శోభన కార్యములెల్ల టిట్టిథా: 
“మాగిలి మాగిలి వృక్షము 

పూగొమ్మున నుంచి షడ్డము (ప్రకాశింపేన్ 
లేగొదమ నెమలి పఠ్కెడు 

గేగోయని వై శ్యమునకు గెలుపగు జుమ్మా? 

_ “కొనకొనంగోడి యే(ట్రింత కొంక నక్క. 

నమలి యీ నాలుగిటి దర్శన ంబు లెస్స 

వీని వల తీరు బలుకు నుర్వీ జనులకు 

కొంగుబంగారమం|డు శాకునిక వరులు” 
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డ్రీడాభిరామకారుడు కొంగు బంగారమయేే మంచి శకునాలను పేర్కొ 

న్నాడు. అయితే ఈనాడు సట్టణాలలో ఆ మంచి శకునాలొక్క-టీ మానవులకు 

తగలవు, మంచి శకునాలు చేసేమంచికన్నా, అపశకునాలు చేసే కీడే ఎక్కువ. 
సింహాసన ద్వ్యాతింశికలో అటువంటి అపశకునాల పట్టి కే ఒకటి పుంది 

(భాగం 1 పుట 25). 

“పిల్లులు పోరాడె, బల్లి యూరక (తైెళ్ళె 

తమ్మళి పొడనూ'పె, తుమ్మ రెదుర 

తొరగు పోయిన లేగ కొరలుచు నొక కురి 

పరతెంచె, (కంపపై నరచె కాకి, 

ఉలుమ డొక్క_డు నూనె తలతోడ నేతెంచె 

మైల చీరల చాకి (మోల నెదిరె 

కాకియుసు, గోరువంకయు, రెక్కల పోతు 

నేటిరింతయు దాక నెడమ డిశకు 

బైట వెరవు దప్ప పాలగుమ్మయు పారె 

ఒంటిపాట పైడి కంటి వీచె 

ఎలుగు చేసె పెద్దపులుగు, పామటుతోచె 

దబ్బి బొబ్బలిడియె నుబ్బులడర” 

సింహాసన ద్వా(త్రింశికలోనే మరొక నమ్మకాన్ని గురించి ఉంది, 

పూడ్చిపెట్టిన ధనాన్ని భూమి నుంచి (త్రవ్వితీసుకోడానికి ముందు దాని నావ 

రించిన భూతాలను తృ ప్రపరచాలని ఇప్పటికీ కొందరు నమ్ముతారు. “.... వట్టి 

వారి సొమో్మో యిది పెద్దకాలమయ్య పృథివి నణగి దీని వెడలదివియ బూనిన 

యప్పుడు భూతతృ ప్పి వలయు భూతలేం|ద్రా :"(భాగం 1-పు. 21) 

పైవినంగా నమ్మకాలు అన్నికాలాలలో ఉన్నా, అవి ఎక్కడ ఉద్భ 
వించాము అని చెప్పడం కష్టమవుతుంది. వీటిలో కొన్ని సార్వజనీనంగా 

ఉంటాయి, మరికొన్ని (పాదేశికంగా ఉంటాయి. కోట భద్రంగా ఉండాలన్నా 

ఇల్లు భద్రంగా ఉండాలన్నా పసిపిలిల్ని బలి ఇస్తారనే నమ్మకం (పపంచ 
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మంతటా ఉంది. కొన్ని విశ్వాసాల విషయంలో మూలభాపం ఒకటే అయినా 

ఆచరించే విధానాలలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొన్ని బలివిధా నాలు ఇలాంటివే. 

మరికొన్ని నమ్మకాల విషయంలో పూరి భేదం ఉంటుంది. కోయిల మనకు 

మృదుమధురంగా పాడే మంచి పక్షిగా అనిపిస్తే పాశ్చాత్యుల పాలిటికి అది 

మోసంచేసే పక్షులకు నం కేతం. గుత్తగూబ అన్ని విధాలా మనకు చెడ్డపక్షీ 
అనిపి స్తే పాశ్చాత్యులకు వివేకవంతమైన పడీ. 

నమ్మకాల పుట్టుక ఏ విధంగా జరిగించి అన్నదాన్ని కొంతవరకు ఇంతకు 

ముందే చర్చించడమైంది. (ప్రారంభకాలంలో నమ్మకాలు (పకృతి మూలకంగా 

ఉద్భవించాయి. (ప్రకృతి శక్తులను ఆశ్చర్యంతో. భయంతో, నంతోషంతో 
వీక్షించిన మానవుడు ఎన్నోరకాల నమ్మకాలను ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇవి 

ముందు వైయ క్రికంగా (ప్రారంభమయినా, రానురాను సామూహిాకాలై. తర్వాత 

సమాజం నుంచే మానవునికి మళ్ళీ సం(క్రమిస్తూ వచ్చాయి. మొదట మామూలు 

స్తుతులుగా శరణాగతి భావంతో వెలువడిన విశ్వాసాలు ఆ తర్వాత ఆచరణల 

రూపాన్ని దాల్చాయి. బలివిధానాలు, యజ్ఞ యాగాదులు (పబలాయి. ఇలా 

దినదినానికీ ఎన్నో కారణాల వల్లి విస్తరిస్తూ వచ్చిన విక్వాన (ప్రపంచాన్ని 

ఉత్ప త్తి దృష్టితో మూడు మూలాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు. మతీయమైన 

ఉత్ప త్తి, సాంస్కృతిక సంబంధమైన పుట్టుక వైయ క్తకమైన ఉత్పత్తి అన్నవే 

ఆ మూడు మూలాలు, 

యజ్ఞయాగాదులు, జాతరలు, (వతాలు, నోములు, పూజలు మొదలై న 

మత సంబంధ కార్యకలాపాలు నమ్మకాలు ఉద్భవించడానికి కారణమవుతాయి. 

కొన్ని నమ్మకాలు సాంస్కృతిక కారణాల వల్ల ఉద్భవిస్తాయి. మాత్ళ(పవృ త్తి 

అన్నది ప్రాణి సహజమైన గుణమే. కాని గొ[ాలినీ హీనంగా చూచేది 
మాతం సాంస్కృతిక కారణాలవల్ల. గొడాలి ఆశీర్వాదం పొందరాదనే నమ్మ 

కం సాంస్కృతికంగా వెలువడింది" పై కారణాల వల్లనే వ్యక్తిలో అనేక 

విధాల విశ్వాసాలు ఉద్భవినాాయి, అయితే ఒకొక్క సారి ఇలా సమాజం 

నుంచి సకమించిన విశ్వాసాలు కూడా న్య క్రినుంచి వ్యక్తికి వేరవుతుంటాయి 

ఏదై నా వారం మంచిదని మంచిది కాదని నమ్మకం సమాజంనుంచి వస్తుంది. 
వ్యక్తి దాన్ని ఏదో జఒకవారానికి పరిమితం చేసుకోవచ్చు. ఏదై నా సంఖ్య 
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అదృష్టాన్నెస్తుందనే నమ్మకం సావ మాన్య మైంది, వ్య క్రి క్రి దాన్ని ఏదో ఒక్క 

సంఖ్యకు పరిమితం చేసుకోవచ్చు. 

పె మూడు కారణాల వల్లనే కాక నమ్మకాలు ఇంకా వేరు వేరు కార 

రకాల వల్ల పుట్టవచ్చు. మనోదౌర్చల్యం ఉం దేవాళ్ళు, భయ _గస్తులు ఎన్నో 

విధాలైన మూఢ విశ్వాసాలకు బలి అవుతుంటారు. మహత్కార్య సాధనకు 

బయలుదేరిన ప ప్య్త్ కి అపశకునమని 'వెనుదిరిగితే ఒక గొప్ప కార్యమే పిఘ్నం 

కావచ్చు. రోగపీడితుడై న వ్యక్తి “'తూతూమం(త్రం తుమ్మాకు మంతం" అని. 

సరిపుచ్చితే ప్రాణానికే అపాయం కలగవచ్చు. “ 

విభజన 

నమ్మకాలలో ముఖ్యంగా వై జ్ఞానికమైనవి, అవై జ్ఞానికమైనవి అని 
రెండు సూల విభాగాలను కొందరు గు _ర్రించారు. కొన్ని నమ్మకా లలో సత్యాంశ 

ముంహపుంది. తెలిసో తెలియకో ఒక్కొక్కసారి మంచి జరగడాని కే విశ్వాసం 

పనికి వస్తుంది. వైద్యానికి సంబంధించిన అనేక విశ్వాసాలకు ఆధారం లేక 

పోయినా, అనుభవ గృహవైద్యమూ ఒక్కొక్కసారి మంచికే అని చెప్ప 

వచ్చు. అయితే ఇదే నమ్మకంతో అన్నిటికీ జానపద వైద్యాన్నే ఉపయోగిసే 
అలనే 

Re రత సఘుకూడా జరగవచ్చు. వాతాపరణానికి సంబందించిన కొన్ని ౩ నమ్మకాలు, పశు 
ణా 

పక్ష్యాదుల స్వభావానికి సంబంధించిన కొన్ని నమ్మకాలు పరిశీలన వల్ల గలిగి 

నవి. అందువల్ల వాటిలో సత్యాంశం ఉండేందుకు వీలుంది. ఒక్కొక్కసారి 

నమ్మకాలలో ఏవిధమైన వె జ్ఞానికాంశమూ లేకున్నా మానసిక శాంతి కలగ 
వచ్చు. 'పాముమం[తం వల విషం దిగుతుందనుకోడం (భమ. పాము దాగా 

కరిస్తే మనిషి (బతకడం రల్ల. అయితే పాము ఊరక తాకినా భయంవల్లి చని 
పోయేవాశ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి వారికి మం (త్రంవల్ల ఉపయోగం 

కలగవచ్చు. ఇలాంటి నమ్మకాల వల్లే కొంతమంది వైద్యులు మందు అని 

రంగునీళ్లు ఇచ్చినా రోగం నయమయ్యే సందర్భాలనూ మనం చూస్తూ 

ఉంటాం. 

నమ్మకాలను మరొక విధంగా కూడా విభజించవచ్చు, మానవాతీత శక్తు 

లకు సంబంధించినవి, మానవ జీవితానికి సంబంధించినవి, పశుపత్యాదులకు 
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నంబంధించినవి, (ప్రకృతి లోని ఇతర వస్తువులకు సంబంధించినవి, కుటుంబ 
సంబంధములు, (ప్రకీర్ణాలని విభజించవచ్చు. వై ద్యానికి సంబంధించిన నమ్మ 

కాలు, పొరాణిక మూలం గల నమ్మకాలు, ఐతిహ్యాత్మక విశ్వాసాలు, సీత్రి 

సంబంధమైనవి కూడా (ప్రత్యేకంగా పరిశీలించ దగ్గవి. 

మానవా తీత శక్తుల వల్ల రోగాలు సం(క్రమిసాయని నమ్మెవాళ్ళు ఇంకా 

ఉన్నారు. దెయ్యాలు, భూతాల వల్ల అనేక విధాల కష్టాలు సంభవిసాయని, 

వాటిని తప్పించుకోడానికి మనిషి (ప్రయత్నాలు సాగించాడు. దయ్యాలను, 

భూతాలను పోగొట్టుకోడానికి తాయితులు కట్టుకోడం , ఆంజనేయదండకం 

పఠించడం, భూతమాం(తికుల సహాయాన్ని ఆర్థించడం చేస్తుంటారు. చెప్పులు 

చేతుల్లో ఉంటే దయ్యాలు దగ్గరికి రావని, దయ్యాలకు కాళ్ళు ఉండవని, 

ఉన్నా పాదాలు తిరగ, దిప్పి ఉంటాయని నమ్మకాలు. యజ్ఞయాగాదుల్లో, జాత 

రల్లో బలి ఇచ్చి దాని వల్ల రోగాలను పోగొట్టుకోవచ్చు ననే నమ్మకం 

వల్ల ఇంకా అనేక పరిణామాలు సంభవించాయి. దేవుడు, దేవతలు ఒంటిపైకి 

వచ్చి కోరికలు కోండం (ప్రారంభించారు. కోఖ్ళు కావాలనో, గొ(రెలు కావా 

లనో, బ(_౦లు కావాలనో పూజారుల ద్వారా, భక్తుల ద్వారా అడగడం (వారం 

భించారు. ఆదిమ మానపుని విషయం ఎట్లున్నా విద్యాసంస్కా-రా అలవడిన 

మనిషి కూడా మూఢనమ్మకాలను ఏవిధంగా (హోత్సాహినాడన్నది ఆశ్చర్యకర 

మని చెప్తూ వేలాండ్ డి. హాండ్ అనేక ఉదాహరణల ' నిచ్చారు." మానవా 

i స్తత్ర శక్తులకు, మతీయ ఆచారాలకు దాసులై వూఢనమ్మకాలను (వచారం 

, "ఆచరిస్తూ ఉండే విద్యాధికులూ ఉనాారనే విషయాన్ని (వసావిస్తూ 

రు విశ్వవిద్యాలయం మాజీకుల పతి (పౌ॥దె. జవరేగొడఇలాఅంటారు : 

అష్ట గహకూటమి అమంగళ పరిహారార్థం మహానాయకులు మంత్రతంత్రాలు 

టు th oN 
p గ్ర 

వగైరా మౌఢ్యాలను _పదర్శించే వారున్నారు. ఇప్పటికీ జందాలు ధరించే 

వారు, విభూతులు పెట్టుకునేవారు, ప్రురోహొకుల పాదాలు కడిగి ఆ నీళ్ళ 

తాగేవారు, (గహణ కాలంలో త ప్పెటకొట్టి సూర్యుజ్ఞో రాహువును౦ చి 

తప్పించే ఆ స్పికమహాశయులు, దేపుడికి ముడుపులు కట్టుకు నేవారు, నోటికి 

తాళాలు వేసుకొనేవారు, పిల్లలకు మొక్కులర్చిం చేవారు. దేవుడికి తలనీలా 

లర్పిం చేవారు, సత్యనా రాయణపూజలు నాగపూజలు చేసేవారు, తాగని నాగ 

శిలకు పాలుపోగే సేవారు, గంగానదిలోని మురికినీటిని త్యీమని తెచ్చేవారు. ఇంటీ 
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చూరుకు బూడిదగుమ్మడిక 'క్రేవారు, చింతచెట్టుమీద దయ్య్యూన్నిచూ చేవారు, పెద్ద 
పదవికోసం చెయ్యిచూపించుకొనేవాళ్ళు, కొరానికి తిథినక్షశ్రాలు_ చూచేవారు, 

ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలలో అంధాభిమానం కలవారు నూటికి తొంభై పాట్లు 

దొరుకుతారు. (జానపద అధ్యయన. 810) 

మానవాతీత శక్రులమీద నమ్మకాలతో బాటు మానవజ్లీవితానికి సంబంధిం 

చిన నమ్మకాలూ కొన్ని ఉన్నాయి. పుట్టుక, పెళ్ళి, మరణం, స్వప్నం, 

కుటుంబం, బాంధవ్యం మొదలై నవి, మనిషి ఆలవాట్లకు అభిరుచులకు సంబం 

ధించినవి ఇవి. మామూలుగా ఎలావున్నా పండగనాడు పిల్లలనుకొట్టకూడదని, 

తిట్టగూడదని చెప్పడం, విఘ్నేశ్వరుని పూజనాడుమా(త్రం ఎంతమందిచేత 
తిట్రించుకుం పే అంతమంచిదని చెప్పడం ఏవోకొన్ని కారణాలవ ల కలిగే 

నమ్మకాలు. రాత్రిపూట సున్నం, మజ్జిగ 'మొదలై నవి ఇవ్వకూడదని చెప్పడం , 

ఉప్పుచేతికి ఇప్వకూడదనడం ఒక రకమైనవి. మంగళవారం అశుభం అని చెస్ప 

డం, శనివారం కొ త్తగుడ్డలు ధరించరాదనడం, శుక్రవారం ఆడబడుచును ఇంటి 

నుంచి పంపించకూడదనడం మరికొన్ని ఆచారాలు. ఆరువేళ్ళుఉిం"కే అదృష్ట 

వంతులని, మెల్లకన్ను ఉంపే అదృష్టమని దై హికస్వ రూపాన్నిబట్టిచె ప్రే, 

కుడికన్ను కుడిభుజం అదిరితే మంచిదని చెప్పేవి చలనాన్ని గురించిన 

నమ్మకాలు, 

పశుపక్ష్యెదులకు సంబంధించిన నమ్మకాలు వాటి చాతుర్యాన్ని తెలిపేవి 

కొన్ని. వాటి అరుపులద్వారా, కనిపించడ ౦ద్వారా మనిషిక్ కలిగే శుభాశుభాలను 

తెలిపేవి కొన్ని. పశుపక్ష్యాదులు తరతరాలనుంచి మానవునితో అవిభాజ్య సంబం 

ధాన్ని కలిగివుండడమే ఇలాంటి నమ్మకాలు పుట్టడానికి కారణ౦, వీటిలో కొన్ని 

(పాణికోటితో మానవునికుండే మధుర బాంధవ్యాన్ని తె పేవై తే మరికొన్ని 

కేవలం అకజ్ఞానంవల్ల ఉద్భవించిన ముంచ. 

రాతిపూట కుక్కఏడుస్తూఉం యే ఏదో అశుభం జరగవచ్చున నేనమ్మకం 

ఉంది. బల్లి పలికితే శుభం, దేహంమీద వేరువేరుచోట్ల పడితే శుభాశుభాలు 

కలుగుతాయని నమ్మకం- పిల్లిని చంపితే దానికి గుడికట్టించాలంటారు. గుడ్ల 
గూబ ఇంటిమీద వాలితేఅశుభం. ఇలాగే పాములు, కాకులు, గద్దలు, నక్కలు: 

నెమన్య, కోళ్ల, పశువులను గురించిన నమ్మకాలు వందలు, వేలు ఉన్నాయి, 
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(పకృతిలోని ఇత౧వసువులను గురించిన నమ్మకాలూ కోకాల్లలు. అరటి 

చెట్లు గెలవేస్తే కలిగేఅశుభాలను గురించి, తులసిచెట్టు వవిత్రగుణంగురించి 

విశ్వాసాలున్నాయి. నువ్వులు, ప త్తిమొదలై నవి ఊరకతీసుకొనరాదనే నమ్మకం 

వంటివి బహుశా అవి కొంత అపురూపమైనవో, లేక వాటిని పవి(త్రకార్యా 

లకు వాడుతున్నాం కాబట్టి ఊరక తీసుకోరాదనిగాని ఉండవచ్చు. 

పౌరాణిక కథలు, ఐతిహా్యాలు కూడా కొన్నిసార్లు నమ్మకాలు పుట్టడానికి 

కారణమవుతాయి. గర్భవతిని పుట్టింటికి పిలుచుకొని రావడానికి అన్నను పంప 

గూడోదంటారు. దీనికి బహుశా పొరాణికకథ కారణమయి వుండవచ్చు. 

(శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రను పిలుచుకొనివస్తూ ఒక చెట్టుకింద విశ్రమించాడట. 

సుభద్రకు పద్మవ్యూహాన్నిగురించి చెప్పగా అభిమన్యుడు విన్నాడు. అయితే 
కధను పూర్తిగావినకపో వడం వల్ల అభిమన్వ్యుడికి పద్యవూ్యహంనుంచి బయట 

పడడం తెలియకపోయింది. బహుశా దీనికి మరొక కారణమూ ఉండవచ్చు. 

కంసుడు తన చెల్లెలు కడుపుపండి పుట్టిన బిడ్డలనందరిసీ పొట్టన బెట్టుకు న్నాడు 

కదా: అ్లే మేనమామలకు ఏ నిముషంలోనై నా, ఏ(గ్రహ(ప్రభావంవల్లనో 

దుర్చుద్ధి పుట్టవచ్చుననే భీతిఉ ండవచ్చు. 

కొన్ని నమ్మకాలు నీతి పధానమైనవి, కొన్ని కేవలం నీతులాలేక నమ్మ 

కాలా అని వేర్చరచి చెప్పలేనట్లుగా ఉంటాయి. తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క. బెట్ట 

రాదనేది నమ్మకమనై నా చెప్పవచ్చు లేదా ఒకనీతిగానో, కేవలం ఒక ఆచారం 

గానో పరిగణింపవచ్చు. ఆకలి ఆయినవాడికి అన్నంపెట్టాలనేడి నీతి అయితే 

అలా చేస్తే పుణ్యంవస్తుందన్నది నమ్మకమని చెప్పవచ్చు. 

అధ్యయనం 

" జానపద విజ్ఞానంలో ఏ (ప క్రియలో అధ్యయనం జరిగినా జరగకున్నా 

నమ్మకాలను గురించి మా(త్రం ఆమూలా(గ పరిశీలన జరగాల్సిన ఆవసరం 

ఎంతయినా ఉంది. వేలాండ్ హాండ్ చెప్పినట్లు (పపంచంలోని మానవసమా 

జంలో అన్ని స్థాయిలలో మూఢనమ్మకాలను విద్యాభ్యాసంలో భాగంగా మనం 

బోధిస్తున్నాము. (Wayland 0. Hand ‘The fear of the Gods 

Superstition and popular Belief American Folklore 
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Ed:Tristram coffin p. 245). (పపంచంలోనిమనుషుల్నివి వేకవంశులు 

మూఢనమ్మకాలున్నవారని విభజించడానికి వీలులేదు. తక్కువ మూఢనమ్మకాలు 

న్నవారు, ఎక్కువ ఉన్నవారని మాతం విభజించగలం." చాలా విధ్యావంతు 

లని, అన్నిరంగాలలో పురోభివృద్ధిని సాధించారని మనమనుకుంటున్న 

పాళ్చాత్య దేశాల (పజలలోకూడా ఎన్నో మూఢనమ్మకాలున్నాయి* వే ఆందువల్ల 

ఈ నమ్మకాల కథాకమామిషు ఏమిటి, వాటివల్ల ఎంతవరకు లాభం కలుగు 

తున్నది, ఎంతనష్టం కలుగుతున్నది అని విశ్లేషించడం అవసరం. తెలుగులో 

ఈ క్షేతంలో జరిగిన పని శూన్యమనే చెప్పాలి. డా. జి. సమరంగారి కొన్ని 
ప్పస్తకాలు, గోరాగారి ఉత్తమ రచనలుకొన్ని, మూఢవిశ్వాసాలకు సంబంధిం 

చిన ఒకటి ౮ం౦డు పుస్తకాలను తప్పిస్తే మరేమీరాలేదు. ఈ విషయంలో 

కూడా కన్నడిగులు చాలా ముందున్నారు. రాగౌ, ఎం.సి- వనంతకుమార్ 
(వచురించిన జనపద నంబి కెగళు (1872), జి.వి. దాస్గొడ (ప్రచురించిన 

నమ్మ జనపద నంబితెగళు (1972), డీ. కె. రాజేం(దగారి నమ్మసు త్తిన 

నంవిశెగణ (1978) మొదలై నవి పర్కోవచ్చు. నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 

ఈ విషయంలో ముందడుగు వేయడం ముదావహం.కుమారి సత్సభూషణరాణీ 

అక్కడ జానపదుల నమ్మకాలను గురించి ఎం. ఫిల్. కోసం పరిశోధన 
చేస్తున్నారు, ఇలాంటి పరిశోధనలు ఇంకా విస్తృతంగా జరగాల్సిన ఆవశ్యకత 

ఉంది. 

తెలుగువారి నమ్మకాలు కన్ని 

మానవాతీత శక్తులకు సంబంధించినవి; 

1. దేవాలయం నుంచి రాగానే కాబృకడుక్కోకూడదు. దేవాలయానికి వెళ్ళి 
దేవుణ్ణి చూడగానే కొంచెంసేపు కూర్చోవాలి. . 

2. దేవాలయం కొలనులో నీళ్ళుఎట్లున్నా అసపహ్యాపడకుండాస్నాన౦ చెయ్యాలి. 

8. దేవుడికి పూజచేసిన పూలను చీపురుతో చిమ్మకూడదు. 

4 దేవుడి కోసం పెట్టిన పూలను వాసన చూడకూడదు, 

ల్, డబ్బులు లక్ష్మీ దేవితో సమాగం, అందువల్ల కిందపడి తే కళ్ళ కద్దుకొని 

తీసుకోవాలి. 
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భి, 

21. 

22. 

28. 

sy 

అలో పు నకాలు, కాయితాలు సరస్వకితో సమాన౦,. అందువల్ల కాళ్ళతో తన్న 

కూడదు, వేసుకొని కూచోకూడదు. 

. కాళ్ళుపూ ర్తిగా కడుక్కోవాలి, మడమ దగ్గర ఖాళీవుం పే శని (పవేశిసాడు 

(పౌరాణికం). 

. చెవుడి కర్చించిన బంకాయ చెడిపోతే అశుభం. 

పసిపాపకు మొదట వచ్చిన తల నీలాలను దేవుడికే అర్చించాలి, 

. పిల్లలు మొదటిసారి గడపదాటితే, గడపకు పూజ చెయ్యాలి, 
౮ ల ఎ = . తీర్తయా(తకు వెళ్ళినవాళ్ళు పన్నెండేళ్ళు రాకుం యే చనిపోయినట్టులెక్క, 

ఒక వేళ తిరిగివచ్చినా చనిపోయే వరకు చూచుకో కూడదు, 

. ఏదై నా ఆశతో చచ్చిపోతే దయ్యంగా మారుతారు" 

. బారింతరాలు చచ్చిపోతే త తప్పక దయ్యమపుతుండి. 

. చనిపోయినవారి కాళ్ళు చేతులు కమేసే వాళ్ళు దయ్యంగా తిరిగి రారు. 

.. అసలు 'సంధ్య(అనుర సంధ్య) వేళ అన్నం తినగూడదు, అది దయ్యాలు 
అన్నం తినేవేళ. 

.. చింత చెట్టు మీద, మరి చెట్టు మీద దయ్యాలుంటాయి. 

- దెవుడి చితం ఉండే వైపు కాళ్ళ సెట్టి పడుకోకూడదు. 

. నాగు పామును చంపితే అంత్య (కియలు చెయ్యాలి. సగం ప్రాణంతో 

వదిలేస్తే పగబడుతు౦ ది. 

. చచ్చినవారిని పూడ్చిపెట్టి వచ్చేటప్పుడు తిరిగి చూడకూడదు. 

. చావు కబురు తెలిపినప్పుడు, (శౌద్రకర్ములకు రమ్మని రాయకూడదు. చావు 

కబురు వినగానే స్నానం చెయ్యాలి. జాబువస్తే చించివెయ్యాలి. 

మనుష్య జీవితానికి సంబంధించిన నమ్మకాలు: 

లేక లేక పుట్టిన పిల్లల్ని పుల్లాకుల్లో పొర్లించి పుల్లయ్య అని పేరు పెడితే 

మంచిది, 

చెల్లెల్ని కాలితో కొట్ల కూడదు. 
ae) రు 

oe త జ్ we కో గ 



88. 

94. 

లర్. 

96. 

వ్. 

లర, 

ప్, 

40. 

41. 

42. 

43. 
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- ఆడపిల్ల శుక్రవారం పుడితే మంచిది. 

పెళ్ళి అయినవారు ఒక్కా ఏడాది (కొద్ద భో జనాలు తినకూడదు, 

. పెళ్ళి చూపులకు వె శ్లే ఏమీ తినగూడదు. 

=, ఉపనయనం అయిన తర్వాత తల్లి దం(డుల దగ్గర కూడా ఎంగిలి త్రిన 

కూడదు. 

- అమావాస్యనాడు పుడితే దొంగ అపుతాడు.. 

. ఒక బిడ్డ తర్వాత మళ్ళీ బిడ్డలు లేకుం పే అట్టు నేసి పిర్రకు అంటి స్తే 

(శిశువుకు) తమ్ముడో. చెల్లెలో, పుడారు. 

. పిండాన్ని కాకి తినకపో తే పితృదేవతలకు కోపం వచ్చినట్లు 

మ శవానికి తలవైపు పు దీపం వెలిగించి పెట్టాలి, 

- చావు కబురు తెలిపే జాబులకుఆంచున మసి పూయాలి. వభకార్యాలయికే 

పసుపు పూయాలి. 

చావును గురించి పరామర్శించడానికి నేరుగా చావయిన ఇంటికి వె ఎ 

బంధువులింటికీ వెళ్ళడానికి లేదు. 

కానీ, రామేశ్వరం వంటి పుణ్య స్థలాల్లో చనిపోయినా, శివరా(తి, 

వెకుంఠ ఏకాదశి వంటి పుణ్యదినాలలో చనిపోయినా ఉత్తమ లోకాలు 

(సొ_ప్రమవుతాయి. 

చవితి చం(దుని చూస్తె అపవాదు వస్తుంది. 

(శొద్దం చేసే ముందు ముగ్గులు వెయ్యకూడదు, అయిన తర్వాత వెయ్యాలి. 

శివరాత్రి మొదలైన పుణ్యదినాలలో జాగరణ చెయ్యాలి. 

వారం వారం ఒక దినం ఉపవాసం ఉ౦డాలి. 

ఉగాదినాడు ఏమైనా తగవులాడితే సంవత్సరమంతా అలాగే తగవులాడు 

తుంటారు. 

గాజులు పగిలిపోయినా, అద్దం పగిలిపోయినా అశుభం. 

నిద్రలేచేటప్పుడు కుడివై పు నుంచి లేవాలి. 

నిద్రపోయేటప్పుడు అలంకరించకూడదు: 

ని దపోయే వాళ్ళను దాటకూడదు. 
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త్తే, 

45. 

46, 

47. 

48. 

49. 

50: 
51. 
ర్ి, 
రి. 
రశ. 
రస్. 
56. 
57. 
ర8. 
గరి. 
60. 
61. 

62. 

68. 

G4. 

65. 

కూర్చున్నవాళ్ళ కాళ్ళు దాటితే మళ్ళీ ఈ వైపుకి దాటాలి. లేకుంటే 
దాటుడు కురుప్పలు లేస్తాయి. 

దూలాల కీంద పడుకోకూడదు, 

నిద్రలో అన్నంతినకూడదు, కోతి కనిపించకూడదు. , పెళ్ళి చూడకూడదు 
నిద్రలో శవం కనిపిస్తే మంచిది, 

వేకువ జామున వచ్చిన కలలు నిజమవుతాయి, 

అన్నం తినేటప్పుడు కాళ్ళు చాచుకో కూడదు, అరచేయి నేల మీద ఉంచ 

కూడదు, 

ర్మాతి పూట సూదితో కొట్టకూడదు. 

రాతిపూట తలదువ్వుకో కూడదు. 

పిల్లలకు నీళ్ళుపోసి శతాయుష్కు డవు కమ్మని చెప్పాలి. 

అన్నంతిని ఒళ్ళు విరవ కూడదు. 

పొలమారిశే నెత్తిమీద కొట్టి దూలం వై పు చూడమనాలి, 

మలిసంజెవేళ పడుకోకూడదు. 

మలిసంజెవేళ పెరటితలుపు వేసిపెట్టాలి. 

దీపం పెట్టిన తర్వాత ఇల్లుచిమ్మకూడదు. 
ఇంట్లో గోళ్ళు, వెంట్రుకలు వెయ్యకూడదు, 

పళ్ళుఊడితే పూడ్చిపెడితే బంగారం దొరుకుతుంది. ' 

ఆరువేళ్ళుం కే అదృష్టవంతులు. 

ఇంటినుంచి వెళ్తుం కే “వెళ్ళిరా? అనాలి. వెళ్ళేవారు “వెళ్ళివసాను? అని 

చెప్పాలి. 

పగిలిన అద్దంలో చూసుకో కూడదు. 

వెడల్పుచెవి ఉం కే అదృష్టవంతులు, 

తలమీద కొట్టకూడదు. 

ఎవరై నా కావలసినవారు తలచుకుంటే పొలమారుతుంది, ఆవలింతలు 

వసాయి. 
వాలీ , 
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. తలమీద చేతులు పెట్టుకొని కూర్చోకూడదు. 

- ఒంటిమీది గుడ్డల్ని కుట్టకూడదు- 

. ఎక్కడికీ ముగ్గురు వెళ్ళకూడదు. 

. ఫాలభోగం విశాలంగా ఉంటే అదృష్టవంతులు. 

- ఏది ఇవ్వాలనుకున్నా కుడిచేతో ఇవ్వాలి, 

. వక్షస్థల ంమీద, వీపుమీద పుట్టుమచ్చఉ ౦ కే శుభం 

. మొలతాడులేక్ర గాడిదఅరిస్తే వరిబీజం వస్తుంది 

. మగవాళ్ళకు కుడిభుజం, కుడికన్ను, ఆడవాళ్ళకు ఎడమభుజం, 

కన్ను అదిరికే శుభం. 

- గొ(డాలు పిల్లల్ని తాకకూడదు 

. పిలల తలమీద కొటకూడదు 
౧౧ 0 రు 

అన్నప్రాశనం కాని పిల్లలకు అద్దం చూపించకూడదు 

. పడుకొని వుండే పిల్లలను దాటకూడదు. 

. పుట్టువెం(టుకలు ఇచ్చేంతవరకు దువ్వెనతో దువ్వకూడదు 

. ఎవరైనా వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడికి అని అడక్కూడదు 

. పిలి అడంవ సే అపశకునం 
2) GG అటి 

ఇద్దరు (బ్రాహ్మణులు ఎదురువ స్తే మంచిది. 

శవం కనిపి స్తేమంచిది 

మొదటి ముద్దను కళ్ళకద్దుకుని తినాలి 

5 ఎంగిలి కంచాన్ని దాటకూడదు 
పచ్చడిబండను కాలితో తన్నకూడదు 

అన్నంపాాతను ఖాళీచెయ్యకూడదు 

రోకలిని పడుకోబెట్టకూడదు, కాలితో తన్నకూడదు 

కాకి అరిస్తే బంధువులు వసారు 

పొయ్యిలో సుయ్యిమని శబ్దంవస్తే బంధువులు వసారు 

ఎడ 

_ ఒంటి బ్రాహ్మణుడు, వితంతువు, కకెలు, తుమ్మడం అపశకునాలు 

ణ్ 
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$1 గడపనుకాలితో తన్నకూడదు 

శ్రీ! గడపమీద తుమ్మితే తలమీద పుసుపునీరు చల్లాలి 

98 ఉప్పు, చీపురుకట్ట మొ॥ని చేతికి ఇవ్వకూడదు 

94 తలుప్ప చిలుకు శబ్దం చెయ్యకూడదు 

పశుపక్ష్యాదులకు, పకృతికి సంబంధించిన నమ్మకాలు 

9ీక సాము పుట్టలో పాలుపోస్తే తాగుతుంది 

96 పాటబాగాపాడకపోతే. గాడిదలు వసాయి (గార్షభ. స్వరం అనుకొని 

పసాయనే భావన కావచ్చు) 

97 ఎలుగుబంటి వెంటుకలను తాయెతులోపెట్టిక దే అన్నిపీడలు తొలగి. 

పోతాయి 

98 పాములు కలుసుకొనగా చూస్తే అశుభం 

§9 పిలి ఈనడం చూస్తే చాలాపుణ్యం 

[00 గుడ్తగూబ ఇంట్లోచేరితే ఆరునెలలు ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టాలి 

101 బల్లి వెంట్రుకలచివర పడితే మరణం సంభవిస్తుంది. 

102 పిల్లిని చంపితే బంగారు పిల్లిని చేసిదానం ఇవ్వాలి లేదా పిల్లికి దేవాలయం 

కట్టించాలి 

108 కుక్క_ను చీపురుతో కొట్టకూడదు 

104 కుక్క-నుకాలితో కొట్టకూడదు 

105 మాట్లాదుతాఉండగా గాడిద అరిస్తే మంచిది 

106 పాము పగబడితే పన్నెండేళ్ళ ఉంటుంది 

107 పాలుతొక్క_కూడదు నేలమీద పడితే తుడిచివెయ్యాలి 
108 పొద్దున లేవగానే మేకనుగాని గొరెనుగాని చూస్తే! శుభంకలుగుతుంది. 
109 గాడిద పొర్లాడిన బూడిదను తొక్కకూడదు 

[10 ఒంటిమీద సాలెపురుగు పడితే కొ త్రగుడ్డలు వస్తాయి 

111. పాముకుబుసం విడిచేటప్పుడు చూడకూడదు. 
112. ఏనుగు కలలో సింహం కనిపిస్తే ఏనుగు చనిపోతుంది. 
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నక్క ఆగ్నేయదిక్కున అరవకూడదు. 

కప్ప పడమటి దిక్కున అరవకూడదు., 

నల్లచీమలు బారులు, దీరితే వానవస్తుంది. 

ఎండా వానా కలసి వ_సే కుక్కల నక్కల పెళ్ళవుతుంది. 

కాకికి ఒక్కకన్నే కనిపిస్తుంది. 
వలానే 

నల్లిని చంపి వాసన చూ సే తలనొప్పి తగ్గుతుంది. 
ఆటే 

తేనెపట్టు పె_డే శుభం, 

. తెనెటీగలు కరిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. . 

. కాకి నెత్తిమీద కొడై చావు (పాప్తిస్తుంది. 

. తూనీగలు ఎక్కువగా ఎగురుతుం కే వానవస్తుంది. 

. రావి చెట్టును నరక కూడదు. 

. తులసి చెట్టుకు (పదకిణాలు చేస్తే శుభం 

- గుమ్మడి కాయను ఊరక తీసుకోకూడదు. 

_ దేవుడికి సమర్పించే టెంకాయ పాడయివుం పే అశుభం. 

ం నై వేద్యం పెక్టుటప్పుడు అరటిపండు, జామపండు మొదలై న వాటిని 

కొంచెం గిలాలి, 
య 

. తోక చుక్క కనిపిస్తే అశుభం, 

. పిడుగు పడేటప్పుడు అర్జునుణ్ణి తలుచుకుంటే అది ఎక్కడో 

దూరాన పోయి పడుతుంది 

, పెరట్లో ఆముదపు చెట్టు ఉండకూడదు. 

రాతిపూట కోడి అరవకూడదు. 

. కోడి ఆదివారం గుడ్డుపె డే దాన్ని కో సెయ్యాలి. 
౧౧ ఆ 

శు(క్రవారం తేలునుగాని, పామునుగాని చంపకూడదు. 

విరాటపర్వం చదివితే వాన వస్తుంది 

గోవుచుట్టూ (పదకీణాలు చేస్తే పుణ్యం 
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186, 

187. 

188. 

189. 

140. 

141. 

142 

148. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149, 

140. 

151. 

పిల్లి తనకు తానే ఇంటికి పచ్చి ఉంటే ఆ యింటి వారికి శుభం 

జరుగుతుంది | 

గోదానం చేస్తే దాని పలుపతో సహో ఇవ్వాలి 

పువ్వును చేత్తో చూపించకూడదు. ఆలా చేస్తే అది వాడిపోతుంది. 

గహణం సమయంలో రాహుకేతువులు సూర్యుణ్ణి, చం(దుణ్జి 

మింగుతారు. 

(గహణం సమయంలో ఏమైనా తించే కడుపు నొప్పి వస్తుంది. 

(గహణం అయినప్పుడు గర్భవతులు బయటికి వస్తే పుస్త బిడ్డలు 

అవిటి వాళ్ళవుతారు. 

సూర్య(గహణం సమయంలో రోకలిని నీళ్ళలో నిలబెట్టవచ్చు. 

(గ్రహణం సమయంలో నీటి మీద, ఆహారపదార్థాలమీద, ఊర 

గాయలమీద దర్భలు వేసి పెట్టాలి, 

తొలకరి వానలో తడవ కూడదు. 

నీటిమీద చేపలు ఆడుతుంకే ఆ దినం వానవస్తుంది. 
ar. వాన వస్తున్నప్పుడు నీటి బుడగలు వస్తే ఇంకా ఎక్కువగా వాన 

చం(దుని చుటూ (పభ వసే ఆ నెల వానరాదు, 

టు ఫలవంతం కాకపోతే రాత్రిపూట చీలలుకొట్టాలి, 
రు 

es ర మ లో 

సుడిగాలిలో దయ్యాలుంటాయి. 

పిడుగు పాటుకుగురియై బ్రతుక గల్గిన వారు ఐశ్వార్యవంతులవుతారు 

పిల్లలు ఏదై నా తుద్షిటరి తనం చేసున్నా, నలత చేసినా గరికతో 

కాసి, వీనపుల్ల వెలిగించి కాని దిష్టి తీయాలి. నిజంగా దిష్టి అయి 

వుంపే టపటప శబ్దం వస్తుంది. వీన పుల్ల కాలగా వచ్చిన మసితో 

బొట్లు పెటాలి, 
డు ళు 
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టేప్పణే వ్. 

+. ‘Leaving primitive mian out of account, since 

much of his mental and spiritual lifeis based on but 

the most rudimentary knowledge of the physical 

world that surrounds him, let us look rather to repre- 
sentative people of our own time and condition for 

examples that will suggest thc range of irrational 

beliefs and practices that help to make up the total 

body of modern-day mental! baggage known as super_ 

stition '—Americun Folklore, Tristram Coffin lll (Ed.),p. 

245, 

2 “One cannot divide the peoples of the world into 

the superstitions and the enlightened, but only into 
those, by and large, more or less superstitions — The 

story of superstition, Philip F.Waterman,p. 33 

3 “In England, one person in six believes in ghosts 

and nearly one quarter are uncertain whether or not 

they exist; one person in fourteen thinks he or she 

has actually seen or heard a ghost. 1౧ England, one in 

three has been a fortune teller; one in ten believes in 
lucky numbers etc'‘— ThePsychology of Superstition, Gustar 

Jahoda, p.25. ee 



'దెేవతలు-ముతం-మం త తం| తాలు 

దీపమున్నప్పుడే ఇల్లు చక్క_బెట్టుకో వాలి నే సామెతలోకూడా తాత్వి 

కార్డాన్ని వె వెదికే మనకు ఇహలోకం చింతకన్న పరలోకం చింతే మిన్న. జాన 

దుల, స్థాయిలో మతమనే పారమార్థిక ప్యవస్థ ఉండదనీ అక్కడ వుండేది 

వలం కొన్ని నమ్మకాల మొత్తమని కొందరంటారు. 

మానవాతీతశ కుల మీద నమ్మకమన్నది మానవుని పుట్టుకతోనే వచ్చిన 
(పవృ త్తి. ఆధారాలు దొరికి నంత వరకు లక్షాయాభై. వేల సంవత్సరాలనుంచి 

మనిషి మానవాతీత శ కుల్ని ఆరాధిస్తున్నాడు. పందొమ్మిదో శతాబ్దిలో అనేక 

విద్వాంసులు (ప్రపంచంలోని వివిధ జాతుల నమ్మకాలను, దేవతా గణాలను, 

మత సంప్రదాయాలను మంత తం(త్రాదుల స్వరూపాన్ని అధ్యయనంచేళారు. 

కొంతమంది ఆదిమజాతుల్ని అధ్యయనం చేస్తే. మరికొందరు (గ్రామీణ జాన 

పదుల్ని, ఇంకా కొందరు నాగరికుల్ని పరిశీలించారు. 

(పాబీనమైనవి, జానపదీయమైనవి, నాగరికమైనవి అయిన మతాలు 
(పపంచంలో ఐదువేలకం౦ కె ఎక్కువ ఉన్నాయని విద్వాంసులు లెక్క వేశారు, 

ఈ మతాలు వేరువేరు నమ్మకాలను, స్వభావాలను, (పత్యేకతలను, జన సమూ. 

హో లను కలిగి ఉన్నాయి. ఎది ఏమైనా మానవాతీత శోక్తులలో నమ్మ కమన్నడి 

సమానమే 

మతం అనగానే మానవాతీతుల శకులను గూర్చి మానవుని భావాల 

మొ త్రమని ఒక్కమాటలో చెప్పవచ్చుగాని ఇది ఇంత సరళమైంది కాదు. 
ఆమిత సంకీర్ణ స్వభానం కలది. మత సంబంధమైన ఆచరణల్లో కొన్ని 

స్వభావాల అ భివ్య క్తి క్రి పవి్యతీకర ణ పద్ధతులు, నిషేధాలు, దివ్యత్వం , కర్మకాండలు, 

మంత తంథత్రాలు మొదలైన వన్నీ చేరి ఉంటాయి. ఇందులో మళ్ళీ 

ఒక్కొక్క దానిలో ఉపవిభాగాలుంటాయి. (పతినబూనడం, ముడుపులు, 

స్తుతులు, మంత్రాలు, పూజలు, తీర్ణియా తలు, పవితస్నానాలు, విభూతి మొ॥ 

వాటి ధారణం ఇలాంటివి ఒక్కొక్క శాఖలో ఉండవచ్చు. 
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మానవుడు ప్రాథమిక దశలో (ప్రకృతిని గూర్చి, (ప్రకృతిలోని శోక్తు 

లనుగూర్చి ఎన్నో కల్పనలకు లోనై, నమ్మకాలను రూపొందించుకొని ఉండ 

వచ్చు. తర్వాత కాలంలో సాంస్కృతిక, ఆర్దిక, కౌటుంబిక, వై వాహిక 
న్స = 

రంగాలలో కొన్ని పద్దతులను ఏర్పరచుకొని ఒక వ్యవస్థను రూపొందించు 

కొన్న'క్లే మతీయ వ్యవస్థనుకూడా కట్టుకు న్నాడు. 

నాగరిక సమాజంలో మాత్రమె వ్యవస్త ఉంటుందని అనాగరిక సంఘా 

లలో మతమనే వ్యవస్థిత పద్దతులు ౦డవని విద్వాంసులు కొందరంటారు. కాని 

జానపద మతమనేది కూడా ఒకటుంటుందని, ఆదిమవాసులకు కూడా ఒక 

వ్యవస్థ అంటూ ఉందని మ3కొందరు విద్వాంసులంటారు. మొత్తం మీద 

జానపద మతంలో ముఖ్యంగా కనిపించేవి నమ్మకాలు, ఆచరణలు అని చెప్ప 

వచ్చు. ఒకటి సిద్దాంత భాగవాయితే మరొకటి (క్రియాభాగం, మతంలో 

సిద్దాంత భాగం కన్న (క్రియాత్మక భాగమే ముఖ్యమని కొందరి అభిప్రాయం. 

వ్యకి,కి మానవా తీత శక్తికి నడుమ సంబంధాలు స్థాపిత మవ్వాలం కే (క్రియ 

ముఖ్యంగాని కేవలం విశ్వాసం కాదు. విశ్వాసం ఆచరణలు కొనసాగడానికి 

జ 

శాసనాలలాగా పనిచసాయి. 

(ప్రాచీన మళ సిద్ధాంతాలలో, జానపదమత స్థాయిలో తాత్వీక చింతనకు 

వివేకానికి _పాధాన్యం తక్కువగానే ఉంటుంది. జానపద మతం ఒక్కొక్క 

(వదేళానికి, తెగకు, కాలానికి మార్చు చెందుతూ వుంటుంది. కొన్ని చోట్ల 

మానవాతీత క్షు(ద్రశకులకే ఎక్కువ (పాధాన్యం ఉండవచ్చు. మరికొన్ని చోట్ల 

వ్యక్తి రూపాన్ని ధరించిన దేవతాగణం (పొముఖ్యం వహించ వచ్చు, ఇంకొ 

కొన్ని చోట్ల వ్యక్తి రూపంలేని శక్తికి (ప్రాధాన్యం ఉండవచ్చు. మొత్తం 
చ మతంలో పవి(త్రభాగం కొంక, లౌకిక భాగంకొంత ఉండనే ఉంటుంది, 

పవిత్ర భాగం దేవతా గణంతో, భకి శ్రద్దలతో, మత సంబంధమైన ఆచరణ 

లతో, పారలొకిక చింతనతో కూడిఉంటుంది. లౌకిక భాగం తంత సంబంధ 

మెంది. ఐహికమైన కోరికలు తీర్చుకోడానికి, శతు నిర్మూలనానికి, క్షుద్ర 

విద్యలు పొందడానికి ఈ భాగం పనికి వస్తుంది. ఈ రెండు భాగాలూ కలిసి 

మతం ఆవతుంది, ఒకొగుక్కునసౌరి ఈ రెండూ విడచీయరానంతగా కలిసీ 

ఉంటాయి. పవి (తభాగానికి (పతినిధిగా ఉండే పురోహితుడే ఒకొ-క్క.నొరి 
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తాం(తికుశూ రావచ్చు, దేవుడినీ దయ్యాన్ని కూడా మానవుని కిసన్నిహి తుల్ని 

నేసే (పతినిధులు కొందరుంటారు. 

(పపంచంలోని వివిధ మతాలను, మానవుని విశ్వాసాలను తులనాత్మ 

కంగా పరిశీలించి, వాటి ఉత్ప డి డి మకా సాలను, ముగా ధ్యాన్ దర్శించే ముందు 

ఆంధుల మతం, దేవతలు, పూజావిధానాలను చారి(తికంగా కొంతపరిశీలిద్దాం. 

ఆం ధుల మతం_ దేవతలు-మం తే తం (తాలు 

కావ్యాలు, శౌస్త్ర్రగంథాలు శాసనాలు మొదలై న ఆధారాలతో ఆంధుల 

మత సం(పదాయాలను చారి.తకంగా సమీక్షించినప్పుడు మనకు ఎక్కువగా 

దొరికే ఆధారాలు నాగరికమతాలై నబౌద్దం, జైనం, శైవం, వైష్ణవం, 

అదై పతం మొదలై న మతసం(ప దాయాలను గురించే. తెలుగు దేశంలో ఏడవ 

శతాబ్ది కే బౌద్దమత ౦ కనుమరుగయింది. నన్నయకాలానికి వై వెదిక మతం రాజ్య 

మేలుతూ ఉంది. నన్నెచోడుడు వై. దిక సం పదాయాలతో బాటు కళ మార్తాది 

వామాచారాలు కూడా కలవని, సూచనలిచ్చాడు. ఆనాడు అభిచారం (చేత బడి) 

ఇం[దజాలం మొదలైన వాటి పెన నమ్మ”ాలు వాటి ఆచరణలు ఉండేవి, 

“కరర ఖండంబున మం(తకాటుక తగన్ ఫాలాకు గూగ్చింవ నగ్గిరి రాజా 

త్మజ పామై, (కుమార సంభవం 6-96). నన్నయ నన్నెచోడకపులకా లానికి శిష్ట 

మత సం(పడాయాలతో బాటు చేతబళ్ళుర, సవిద్యలు (కుమార సంభవం 6- 146) 

మొదలై. నవీ ఉండేవి. ఆపత్కాలంలో నమ్మిన ద దేవుడికి ముడుపులు క క్రేఆచా చారం 

ఆనాటికే ఉం౦డెేది (కుమారసంభవం 8-64). 

కాకతీయుల కాలానికి బౌద్దం నామమాాతాప శిష్టమయినా జైనం 

మా(త్రం (పబలంగానే ఉండింది. ఆ౦ (ధ్ర కర్నాటకాలలో జైనుల్ని వీలయి 

నంతగా ధ్వంసం చేసినవారు వీరశైవులు. జైన పిగహాలను లాగివేని శివ 
లింగాలను అమర్చారు. కొన్ని నగ్న జైన విగ్రహాలను వీరభ్యద్రులుగా కూడా 
మార్చి ఉండవచ్చు. వేముల వాడలోని జినాలయం శివాలయమయింది. ఆది 

జై న విగ్రహాలు గుడికావలి బంట్రలాగా దేవాలయాల బయట నిలబడ్డాయి, 

జై నులమైన ఎంతగా ఆ(గహాన్ని సామాన్య జనంలో కల్పించారం"టే జై నుల 
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నగ్నవి(గహాన్ని చూస్తే మట్టి బెడ్డలు వేసి, నగ్నతను కప్పడానికి కాబోలు గుడ్డ 
'పేలికను వేసి పోతారు. 

కాకతీయుల కాలంలో జైన, శైవ, వైవ్టవాలు పరస్పర (పాబల్యం 
కోసం పోరాడుతుం డేవి. కులభేద నిర్మూలనం మూడింట్లోనూ సమానమే 
అయినా, మూడూ మూడుమార్షాల్లో పయనించాయి. వీరశై వుల్ని వి(పులే 

ర్త 
లేమోజై సుల్ని రాళ్ళతో కొట్టి హింసించారు, మరొకవై పు వీర 

ముఖ్యంగా (పకిఘటించారు. వారిని “పతితుిలుగా నిర్ణయించారు, వీరశె వు 

వైష్లవం విజృంభఖించ సాగింది. ఈ శష్టమతాల దేవుళ్ళ కొొట్లాటల మధ్య 
నలిగిన జానపదులు “మీ శిష్టదేవతలకం తె మా (క్షుదదేవతలే మేలు? అని 

'బెప్బివుండవచ్చు. శై వులు, వైష్టవులు ఆన్ని జాతుల్లో మూఢ భ క్రిని వంట 
బట్టించి శివలింగాల్ని కట్టలేక మూడు నామాలు పెట్టి వదిలారు, ఇక యుద్ధం 
తీ వమయింది. అయితే ఒక విధంగా మేలు జరిగింది. మతం పేరుతో 
ఆయినా చాలా జాతులు దగ్గరయా్యయి, (బహ్మ నాయుడు (బాహ్మణాది చండాల 
పర్యంతం అందర్నీ 'పెళ్ళాడాడట, యుద్దరం గంలో మాల, మావిగి వెలమ, 
కమ్మరి, వడ్త , కుమ్మరి మొదలైన వారంతా విష్టవులై ఏకపం కిలో “చాప 
కూడు"కుడిచాాంట. [పోలరాజువరకు కాకతీయులు జె నులు, ఆ తర్వాత శెవు రట 

రా 
లయ్యారు. కొత్తగా పుచ్చు కొన్న మతం మత్తులో జై నాదులను హింసించి 
ఉండవచ్చు. కాకతీయుల కాలంలో తెలుగుసీమలో వీరశై వులు మత (వచారం 
కోసం గోళకీమఠాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి పండితమఠాలు. తర్వాతజంగాలు 
మఠాలను స్థాపించారు. సిద్దేశ్వర చరితను బట్టి కాకతీయుల కాలంలో అద్వైత 
వాదులు, _బహ్మావాదులు, పాంచరా(తవాదులు, ఏకాత్మవాదులు, అ భేదవాదులు, 
శూన్యవాదులు, కులవాదుళు, కర్మవాదులు, నాస్తికులు, చార్వాకులు, (పకృతి 
వాదులు, శబ్ద (బహ్మవాదులు, పురుష(తయెక వాదులుండేవారని తెలుస్తున్నది. 

శిష్టమతానికి చెందినవారు ఎంత అశిష్టంగా (ప్రవ ర్తించారన్నదాన్నిగురిం చి 
సురవరం _పతాపరెడ్డిగారు ఇలా అభిప్రాయపడ్డారు * “శై వులు మతము పేర 
బసివిరాం(డను జన్న విడిచిరి. బసవని "పేర స్త్రీలను పెండ్లి చేయక వదలి 
వారిని వ్యభిచారిణులనుగా చేసిరి, వైష్ణవులు కూడా ముద్రలు వేసి దేవదాసీ 
లను సిద్ధము చేసిరి. కాకతీయానంతర కాలములో వైవులుచాలామంది వైష్టవు, 
లెరి, అందు ముఖ్యులు రెడ్లు? (ఆం|ధుల సాంఘిక చరిత, రెం.ము. 46) So 
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జానపదుల దేవతారాధనాన్ని గురించి కూడా కాకతీయుల కాలంనాటి 

(గంథాలలో, అనంతరకాలవు (గంథాలలో కొన్ని ఆధారాలు కనిపిసాయి. కాక 

తీయుల కాలంలో ఏకవీర ఒక జన(పియ దేవత, “కాకతమ్మకు నెదోడు 

ఏకవీర? అంటుంది (క్రీడాభిరామం. ఈ మె రేణుక అవతారం. మాహూ 

రము అనే (గ్రామంలో ఉండడంవల్ల మాహురమ్మ అనికూడా ఆంటారు. 

ఇప్పుడు ఈ మెను ఎల్లమ్మ అంటారు. ఆం|ధదేశంలోనే కాక్ర, కర్నాటక ౦లో 

కూడా ఎల్లమ్మ (ప్రసిద్ద దేవత. అలంపూరు (బహ్మేశ్యరాలయంలో తలలేని 

మొండెం, నగ్నత్వం తో వుండే శిల్పాన్ని ఎల్లమ్మ అంటారు. కాకతీయుల 

కాలంలొ పూజల్ని పొందుతుండిన దేవతాగణ౦లో భి రవుడు, చమడేశ్వరి, 

వీరభ,దుడు. మూసానమ్మ, కుమార స్వామి, పాండవులు, న్వయంభఖూ దేవుడు, 
ముద్దరాలు మూసానమ్మ ఉన్నారు. కలని పోతులయ్య, గురిజాల గంగమ్మ 

మొదలై. న (గ్రామదేవతలు జనుల పూజల నందుకునే వారు. 

రెడ్డిరాజుల కాలంలో కూడా ష్ వశక్రుల "పేరుతో అనేక దేవతల్ని 

(ప్రజలు కొలిచే చేవారు. కోమలాగ్దేందుధరు కొమ్మ గోగులమ్మ** “మహిత 

గుణము తల్లి శ్రీ కుండతల్లి', సూకాంబ, ఘట్టాంచిక, మాణి కౌ చేవిమొద్నలెన 

వారిని సూర్చశ్రీ నాథుడు (వాకాడు, మెలారు దేవుడు (ప్రబల గరక్తిగా తయా 

రయ్యాడు. ఏకవీరాదేవి పూజకూడా కొనసాగింది. జానపదులు పూజిస్తుండిన 

దేవతాశ కులు కొందరిని సింహాసన ద్వాతింశికలో పేర్కొనడం జరిగింది 

(పు. 108). 

“కామాకత్నీకిని, మహాకాళికి, చండికి, 

నక్క-జియ్యకు, క్రాఢి, కంవికకును, 

వింధ్యవాసిని, కేక వీరకు, మున్నుగా 

నెల్ల వేల్చులకు బిందించి (మొక్కి. 

(తావుచు నడనెడ తాల్పుగావండిన 

నంజుటి పొరకలు నంజుకొనుచు” 

ఖై రవాది శివభక్తులను, కాళికాది శక్తులను పశుబలులతో సామాన్య 

జసులు సంతృ_ప్రిపరచేవారు శై శైవ సంబంధంగా ళా శ్రేయం, భైరవ తంత్రం 

మొదలై న వామాచారాలను సపృరికొల్చే తంత విద్య తత్పంజంధ సాహిత్యం 



280 ఆం (ధుల జానపద విజ్ఞానం 

వచ్చింది, శివపూజలో చ గంగా కత్మబలి చేసుకున్న వాళ్ళకు పరుల స్థానం 

అభించింది. వాళ్ళపేర వీరగల్లులు వెలశాయి. వాళ్ళను పూజించడానికి వీరగుడ్డా 

లను కట్టించారు. (గామాల బయట ఛురికల్లో కడుపుల్ని ఛేదించుకున్నట్లు తల 

పండు సమప్పించినట్టు శిలావిగహాలను నిలిపారు, 

స్థానికులై న శ క్రిదేవతలే నిజమైన జానపద ఆరాధనకు పాతులు. వీళ్ల 

(దావిడ దేవతలని కొందరి అభిప్రాయం, చనిపోయిన కొందరు దయ్యాలై , 

శక్తి స్వరూపిణులై , దేవతలుగా మారుతారని జానపదుల నమ్మకం. “ఐరులు: 

దివ్యలింగములు, విష్ణుడు, చెన్నుడు, కల్లుపోతరాజారయ  కాలభై రవుడి, 

నంకమ శ_క్రయు నన్నపూర్ణి కొందరు దేవతలని, పలనాటి వారని చెప్పే 

(శ్రీనాథుని పేరుతో చలామణీ అవుతున్నాయి. £ § @A Gg u శీ రీ 

(గామదేపతల విషయం ఇలా వుండగా నేడు పట్టణ మైన బెజవాడలో 

రగా వెలసిన దేవతను గురించే ఎన్నోకథలున్నాయి, ఒక (గ్రామంలో 

ఏడుగురు (వస్ వరులుం దవా రు. వాళ్ళకు కనకమ్మ అనే చెల్లెలు. అమె 

కీలాన్ని వారు సంచేహించగా బావిలోపడి జనులను బాధించే శక్తి ఆయిందామె 

అందుకని ప్రజలామెకు గుడి కట్టి కనకదుర్గగా చేసి పూజించారు, నెల్లూరు 

జిల్లాలోని పొదిలెమ్మ కూడా సందేహింపబడి శక్తిగా మారినా మే, అ'క్లే 

నెల్లూరుజిల్లా దర్శితాలూకౌలో లింగమ్మ అనే వీదరాలు ఒక ధనికురాలి ఇంట 

సేవకురాలిగా ఉండేది. ఆమెపైన సొమ్ము అపహరించిన నేరం మోపబడగా 

బావిలోపడి చేవతయించి. కోటయ్య అనే లింగ బలిజ ఒక గొల్ల స్త్రీని కూడి 

ఆమె భర్తచేత వధింపబడి కోటప్పకొండ దేవర అయ్యాడు. ఏట తిరునాచ్ళ 

కూడా చేయించుకుంటు న్నాడు. 

'వీరశైెవంతో కొన్ని ఘోరాచారాలు ఆం(ధదేశంలో (వవేశించాయి. 

అక్కడక్కడా నరబలులు కూడా జరిగేవి. నిర్దన (పదేశంలోని శ్చ క్రిదేవాలయా 

లలో ఇలాంటివి జరుగుతుండేవి. సింహాసన 'ద్వాతి)ంశకలో ఇలాంటి చంపుడు 

గుడిని గురించిన ఉల్లేఖనం ఉంది (భాగం 1, పు. 78). 

చంపుడుగుడియిది యని యా 

"దంపతుల కశేబరములు తలలుంగని తత్ 
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సంపాదిత భయరౌ దా 

కంపితుడై నెట్టి జెగడి కన్నులుమూసెన్ 

ఇవిగాక శివార్పణంగా అంగాలు ఛేదించుకోడం, తలల్ని నరుక్కోడం 

అన్నదిమార్లం. తిక్కన, పాల్కురికి సోమన, నాచన సోమన ఈ పదాని" 

వాడారు. (శ్రీత్తై లంలో కర్మారీశ్వరమనే పుణ్యస్థలముంది. అది కొ ప ండకొమ్ము. 
య్ ఇ 

వులు కల్ 3 పా పికోసం అక్కడినుంచి భకులుదూ కేవారు. కనుమారి ఉర 

జడం మహో పస్థానంగా కప్పలు వర్ణించారు. నాచన సోమన ఇలా అంటాడు : 

పాయదగు మిమ్ము, కనుమారిబడ బొనంగు 
విషము (డాపుట యోగ్యంబు, వెల్లిలోన 

మునుగుటుచితము, మీరెల్ల కనుగొనంగ 

ఆత్మ విడుచుట చను, నాకుననుచు నడలి (4-568) 

శ్రీ, ఎలంలో శివరా(త్రినాడు భక్తులు ఎడతెగక దూకి ఆత్యబలి 

శా నేవారని పాబ్బు_రికి సోమన, (వ్రాశాడు, 

ల్ hb (a 

కరమర్థి చేసి యా కర్మారినురుకు 

నన:ముల భవ పరిత్య క్ర్షమానసుల 

ఆఅరిమురి నవలి కర్మారీశ్వరముస 

నుదుకు పుణ్యులజూచి ఇ పశుం one 

పండితారాధ్య చరిత్ర చివరి భాగంలో కర్మహరి మహిమ అనే భాగం 

ఉంది, కర్మపా రేశ్వరంలో పూర్వం బల్లి హుడనే రాజు భార్యతో కూడా మల్లి 

కార్తునుణి ధ్యానిసూ దూకాడట. 
& axe) అలామో 

మెలారుదేవుడు ఆం(ధదేశంలో నే కొక కర్నాటకంలో కూడా పాటల 

కెక్కాడు. ఇతన్ని కొలిచేవారు మైలారు భటులు, జానపదుల మత పద్దతుల్లో 

ఎలాంటి భయం కరమైన ఆచారాలుంటాయో మైలారు భటుల చర్యలను 

గమని స్త తెలుస్తుంది. డ్రీడాభిరామంలో మెలారు భటుల గూర్చి ఈ [కింది 

ఏిధంగా ఉంది, 
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రవరవమండు నెరని చండ్ర నుల్లెల 

చోద్యంపు గుండాలు చొచ్చువారు 

కరవాడి యలుగుల గనపపాతర్లలో 

నుట్టి చేరులు గోసి యురుకువారు 

గాలంపు గొంకి గంకాళ చర్మముగుచ్చి 

యుడు వీధినుయ్యెల లూగువారు 

కటికి పొన్నాళంబు గండక్ష శైర వట్టి 
మిసిమింతులును గాక (మింగువారు 

సందులను నారసంబులు నలుప్పవారు 

యెడమ కుడిచేత నారతు లిచ్చువారు 

సాహసము మూర్తి గ్రకొన్న సరణివారు 

ధీర హృదయుల మైలారు వీరభటులు. 

పైన వర్ణించిన భీకర తం(తాలను నేటికీ మతం పేరుతో కొందరు 
చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇలాంటివన్నీ మతంలో సాత్వికతను నాళంచేసి, తమో 
గుణాన్ని పెంపొందించాయి. ఆలోచనను పక్కకునెట్టి మూఢభ క్రిని ఎక్కువ 

చేశాయి. 

ఆరాధనలో అనేక విధాలు 

సర్వాత్మవాదం మానవుని మతీయ భావనల్లో ఒకటి. మనిషి, (ప్రాణి, 
పక్షులన్నిట్లో అత్మ ఉన్నదనేది దీనికి మూలం. ఇక్కడ ఆత్మను మన శిష్ట 

భావనల్లోని ఆత్మభావానితో ముడి'పెట్టరాదు. [ప్రాచీనమానవుడు చనిపోయిన 

వారిని స్వప్నాలలో మరలచూచినప్పుడు వాళ్ళింకా ఎక్కడో ఉన్నారనే [భమ 
కలిగేది. నిద్రకూడా అతని పాలిటికి ఒకచావే, ఏదో ఒక అగోచరళ క్రి 
తనలో ఉన్నప్పుడు సచేతనంగా ఉండి, అది వెళ్ళగానే అచేతనంగా పడి 
వుంటానని మానవుడు భావించేవాడు. అయితే దేహాంతర్గతమైన ఈ ఆత్మకాక, 
స్వతం(తాత్మ మరొకటి ఉండవచ్చుననే భావన అతనికి కలిగింది. ఈ విధంగా 

రెండు ఆత్మలుండబహే రెండు విధాల సంస్కారాలను మరణానంతరం 
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ఆచరించే సంప్రదాయం వచ్చిఉండవచ్చని విద్వాంసులు కొందరు అభిప్రాయ ' 
పడ్డారు. చనిపోగానే చేసే కర్మకాండ ఒకచైతే, స్వతం (తాత్మ కోసం చేసే 
కర్మకాండ మరొకటి. రెండవదే అవిక రూపంలో కొనసాగుతూనే వుంటుంది. 
మరణానంతర జీవితంగురించిన భయ నందేహాలు నమృద్దిగా ఉండిన 
ప్రాచిన మానవ జీవితంలో పమాధువే దేవాలయాలు. 

మతంలోని _పౌథమిక రూపాలలో వస్తుపూజ ఒకటి. భౌతిక వస్తువుల్లో 

ఏదో శ _రీదాగిపుందనే ఊహా (ప్రకృతిలోని వస్తువులపూజకు దారి తీసింది, ఇదీ 

ఇకరకంగా మానవాతీత శ కిలోఉన్న నమ్మకమే. సజీవమైన వస్తువులై నా, 

నిర్తీన వస్తువులైనా అన్నిట్లో ఏదో ఒక అనిర్వచనీయశ క్రి ఉంటుందనే 

నమ్మకమే ఈ వస్తుపూజకు దారితీసింది. 

ఇదే కొద్ది మార్చుతో (పకృతి ఆరాధన అయిందని చెప్పవచ్చు. మత 

సంబంధమైన ఆరాధనల్లో (పకృతి ఆరాధన అత్యంత (ప్రాచీనమైన వాటిల్లో 

ఒకటి అని చెప్తారు. వక్ళతిలోళ క్త క్తి ఉందనేభావన (ప్రాబీనమానవునికి కలగడం 

అత్యంత సహజం. (పకృతితో నేరుగా సంబంధం ఉండినవాడు కాబట్టి 
ఆనాటి మానవుడు, (ప్రకృతిని జయించేవరకు దానికీ దాసుడై ఉండడంలో 
ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. సూర్యచం [దోదయాలు, అస్తృమయాలు, వానలు, పిడుగులు 

వరదలు, వెల్లువలు నానావిధ రసానుభూతుల్ని మనిషిలో కల్గించివుంటాయి. 

పైన పేర్కొన్న ఆరాధన పద్ధతుల సూచ్యరూపాలు నేటికీ ఉన్నా. 
ఇప్పటి ఆరాధనా పద్దతి ముఖ్యంగా దేవతలకు సంబంధించిందని చెప్పవచ్చు. 

కుల దేవతాపద్దతి (Totemism), వీరారాధనా పద్ధతులను కూడా కొంతవరకు 

చూడవచ్చు. జానపదుల మతాన్ని గురించి చర్చించేటప్పుడు మొట్టమొదట 

మన దృష్టిని ఆకర్షించేది దేవతారాధనే. 

జానపద దేవతలు 

లిఖితరూపంగా కాకుండా, మౌఖిక (ప్రచారంవల్లనే తరతరాలుగా 
జానపదుల పూజలందుకొంటున్న దేవతా గణాన్ని జానపద దేవతలనవచ్చు.. 
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వీళ్లల్లో చాలావరకు (గ్రామదేపతలనే పేరుతో ఉన్నవారే. శిష్టదేవతలకం పె 
వీరం'కేనే జానపదులకు భయమూ, భక్తీ. 

శిష్టదేవతలుగాని, జానపదదేవతలుగాని ఉద్భవించడానికి మానవులే 

కారణం. దేవుడు చేసిన మనుషులనే భావన రాకముందే, మనుషులుబేసిన 

దేవున అసంఖ్యాకంగా పుట్టుకొచ్చారు. ఆజ్ఞాన యుగాలలో మనిషి ఎదిరించ 

వలసిన అనేక సమస్యలను పరిష్కరించపలసిన (ప్రయత్నాలలో భాగంగా 

దేవతాగణ౦ కూడా ఉద్భవించింది. 

దేవతల పుట్టుకకు కారణ మేమై వుండవచ్చునని విద్వాంసులెన్నో విధా 

లుగా ఊహించారు. మొదటి కారణం భయంగా తోచింది. (పాచీనమానవ్వని 

జీవితంలో భయాన్ని కలిగించే సంఘటనలే ఎక్కువ, భూకంపాలుకాని, 
ఉరుములుకాని, పిడుగులుకాని ఏ పకృతివై పరీత్యమైనా మాసవులణ్ణి కారడపు 

ల్లోకి, చీకటి గుహల్లోకి, కొండల్లోకి, కనుదుల్లోకి పరుగెశ్తేట్లు చేసింది. తనను 

కాపాడేశ క్రి ఏదీలేదా ఆని ఆ(కోశించిన ఆనాటి మానవునికి, ఎదోశ క్రిపుంది 

అనే భావన వూరట కలిగించి వుండాలి" అయితే ఆ శక్తి ఉ్యగళ క్తి, దాన్ని 

ఎల్మాగె నా మంచిచేసుకోవారి అనేభావం కళిగినప్పుడు మనిషి ఎన్నోపూడా. 

విధానాలను, ఆచరణ లమ కల్చ్పించుకు న్నాడు. 

అయితే అందరు దేవతల సృష్టికీ భయమొక్క_కే కారణంకావచ్చు. 
తినడానికి ఫలాలను వృక్షం ఇచ్చినప్పుడు, కడుపునింపుకోడానికి అన్నాన్ని 

పుడమితల్లి _పసాదించినస్పుడు, చూడడానికి వెలుగును సూర్యుడు |పసాదించి 

నప్పుడు, మసస్సుకు చలిద నాన్ని చం(దుడు కలిగించినప్పుడు మిసిషి కృతజ్ఞతా 

భావంతో తలవంచి వుండాలి. అ నిరంతరం జరుపుచుండీన జీవన సమరా 

లలో బాసటగా నిలిచి విజయం చేకూర్చిన వ్యక్తులను కూడా కృతజ్ఞతతో 

స్మరించుకొని దెవునిస్టానాన్ని ఆనాటి మానవుడు పెంచి పూజించాడు. 

భయం, రృతజ్ఞతేకాక ఆశ్చర్యం కూడా 'దేవతాగణం ఉద్భవానికి కారణ. 

మయింది. అన్నీ తెలిసిన లేక తెలిసినవనుకునే మనకు ఏదీ ఆశ్చర్యకారణం 

కాదు. (ప్రకృతిలో ఏది ఎందుకు జరుగుతుందనే విషయమే తెలియని [ప్రాచీన 
బూనవునికి సూర్యోదయమైనా, చంద్రోదయమైనా, మెరపయినా ఉరుమయినా 
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ఆశ్చర్య కారణమే. ఈ ఆశ్చర్యమే దేవుని కల్పనకు కొంతవరకు దారితీసి ఉండ 

వచ్చు. స్వప్నాలలో (పాచీనమానవుడు చూస్తుండిన అద్భుతరూపాలు, దృళ్యాలు 

దేవుళ్ళను, దయ్యాలను రూపకల్చన చెయ్యడానికీ కారణమయ్యాయని 

కొందరు భావించారు. ఇలా నానా కారణాల వల అసంఖ్యాకంగా మనిషి 

మ స్పిష్కంలో ఉదయించిన దేవతాగణం తర్వాతి కాలంలో శిమ్ణుల వర్ణనకు, 

ఆదరణకు, ఆరాధనకు పా(త్రమై శిష్టదేవతా గణం స్థాయికి ఎదిగింది. ఈ 

శిష్టదేవ తాగణం సంఖ్యతగ్గుతూ, హెచ్చుతూ, క్ కొ త్రదేవతల. సృష్టి జరుగుతూ, 

మశ అందరూ ఒక్క పే అనే భావన కలుగుతూ వచ్చింది. 

జానపద దేపతలు లేని (గామమంటూ ఏదీ లేదు. ఈ దేవతల (పీతి 

కోసం పూజలు, జాతరలు, ఉత్సవాలు జరపని జానపదులు లేరు. అయితే 

ఈ పూజలు వగ్లై రా నితో కత్సవాల వంటివి కావు. కొందరు దేవతలు ఆల 

యాలూ ఉండవు, పూజార్లూ ఉండరు, దీపం వెలిగించే నాథుడూ ఉండడు. 

ఏ సంవత్సరానికో, ఆరునెల్ల కో ఉత్సవం జరుగుతుంది అంతే. అసలు మానవ 

రూపం కూడా ఉండపలసిన అవసరం లేదు. చిన్నరాయి, బండ, కొమ్మ, 

చెటు, పుట్టకూడా దేవతగా ఆరాధింపబడవచ్చు. ఒక విధంగా (గామదేవతలు 

(గామానికి కావలివాళ్ళు, (గామాన్ని సర్వరోగాలనుంచి కాపాడే వారనే నమ్మ 

రాన్ని గడించుకున్న శక్తులు, (గ్రామదేవతల ఆలయాలలో భకునికి దేవతకు 

మధ్య ఉండేవాడు సామాన్యంగా బాహ్మజతరుడే, అర్థం కాని భాషలో అష్టో 

తర శతనామాలు చదివే సం|పదాయమూ అక్కడ లేదు. (గామదేవతల 

రూపాలూ కొన్నిసార్లు భయంకరంగా ఉంటాయి. సౌమ్య దేవతలూ లేకపోలేదు. 

ఆయినా చూడని పసివారు మొదటిసారి చూస్తే జడుసుకోవలిసిందే. ఈ దేవ 

తల్ని సంతృ ప్రి పరచాలం యే కోళ్ళు. గొ(రెలు, బ(రెలు, మేకలు, దున్నలు 

బలికావాలి. పసుపు, కుంకుమ, వేపమండళబు, రకా కాన్నం, "పెరుగన్నం మొద 

లయినవి (ప్రీతికరమైన పస్ఫపులు. 

(గామదేవతల్లో చ చాలావంకు స్తీ దేవత లె. పురుష దేవతలు చాలాతక్కువ. 

"వేళ ఉన్నా వారు స్రీ దేవతల సోదరులో, భర్తలో, బంధువులో అయి 

వంటా ఆర్య దేవతల్లో ఎక్కు.వమంది పురుషులుగా ఉండడం. (గామదేవ 

తల్లో చాలామంది స్త్రీలుగా ఉండడం ఎన్నో, అభిప్రాయాలకు దారితీశాయి. 
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విద్వాంసులు అనేక కారణాలను చెప్పారుగాని ఏవీ తృప్తికరంగా లేదు, 

కొందరి (పకారం (ప్రపంచంల్ ని యుద్ధదేవత లంతా సామాన్యంగా పృరుషులే, 

వ్యవసాయ దేవతలు స్రీలు. వ్యవసాయమే _పధానవృ త్తిగా ఉండిన  దావిడు 

లలో ఎక్కువగా స్త్రీలే ఉండడంవల్ల (గ్రామదేవతలు స్త్రీలని వీరివాదం. ఏది 

ఏమైనా స్రీ శక్తి స్వరూపిణి అని భావించి (గామీణులు ఆరాధించారు, ఆరా 

ధిస్తున్నారు. నాగరికత కొంతవరకు (ప్రబలినా కూడా (గ్రామదేవతల స్థాయిలో 

ఉన్న శకులను శివుని భార్యయైన పార్వతితో పోల్చి, సమీకరించి, ఆదిళ కీ 

స్వరూపంగా ఆరాధించే సంప్రదాయం కొనసాగుతుంది. 

డానపదదేవతలకు చేసే పూజా విధానాలు, ఆరాధనా పద్దతులు ఒకొ్కాక్క 

సారి చాలా విచ్నితంగా ఉంటాయి. ఇవి కఠోరమెనవి, భయంకరమైనవి 

కూడా అయివుండవచ్చు. బలి విధానాలు మొదలై నవి భయంకరమైన వే గాని 

వాటివల్ల మనిషికేమీ బాధలేదు. అయితే తన్నుతాను హొంసించుకునే అనేక 

విధానాలను కూడా భక్తుడు అవలంవిసాడు. చారిత్రకంగా ఇటువంటి కొన్ని 

పద్దతుల ఉల్లేఖనాలను గురించి ఇంతకుముందే చెప్పడమయింది, కొండకొమ్ము 

నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోడం, శూలాలు గుచ్చుకోడం, వాతలు 

పెట్టుకోడం, తడిగుడ్డలతో దేవాలయం చుట్టూ పొర్లుదండాలు పెట్టడం, అడు 

గడుగు దండాలు, దేహం నిండా సూదులు నబ్బనాలు గుచ్చుకొనిఆడుతూపాడుతూ 

చేసే సేవలు, తనబరువు బెల్లాన్ని సమర్పించుకోవడం, తలజుట్టు సమర్చిం 

చడం, తలనే సమర్పించడం, నిప్పుల గుండాలు తొక్కడం, స్త్ వేషాన్ని 

ధరించి సేవించడం, తనకు బాగా ఇష్టమైన పండునో రాయనో దేపుడి పేరుతో 

వదలి పెట్టడం లాంటి “పవి తహింస'"ల్ని అనుభవించే జానపదులను మెచ్చు 

కోవాలో, విమర్శించాలో, శాలిపడాలో తెలియని స్థితి మనది. మొతానికిడి 

ఒక భయంకర వాతావరణం, జీవితంలో అశాంతిని నింపుకొని మళ్ఫీశాంశిని 

పొందడానికి చేసే (ప్రయత్నాలివి. 

కుల దెవతాపద్దతి 

జానపదులు ఆరాధించే దేవతామూర్తులు, వారికి సంబంధించిన పూజలు, 

జాతరలు, ఆచారాలు వగా రా ఒకరక మైతే కులదేవతా పద్దతి పేరుతో తమ 

వంశానికి, కులానికి, తెగకు ఏదో ఒక వస్తువునో, ప్రాణినో, పకినో సంకే 
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తంగా ఉంచుకోడం ఒక పద్దతి. దీన్ని ఇంగ్లీషులో టోటమిజం అంటారు. 
ఒక కులం లేక సమాజం ఆరాధించే దేవకాస్వరూపాన్ని గురించిన ఈ పద్ద 
తిని కులదేవతా పద్దతి అసవచ్చు. జంతువురూపంగా, వృక్షరూపంగా, వస్తు 

రూవంగా పూజలు “పొందేది, లేక క్ పవిత్ర వస్తువుగా భావింపబడేసి ఈ కుల 

దేవత. ఒక జనసముదాయంలోని వ్యక్తి తన కులదేవతను భయభ క్తులతో 
ఆరాధిస్తాడు. ఒకవేళ జంతువయితే, దాన్ని వేటాడడు,హాోని చెయ్యడు, ఇత 

రులు చంపటోయినా సహించడు. కులదేవతలను పచ్చరూపంటో కేహంమీద 

ఫొడిపించుకునేవోళ్ళున్నారు. ఒకవేళ పొరపాటున కులదేవతయెన జంతు 

సును తింకే ఇంక వంశం నిర్నామ మవుతుంచని, వ్యాధులు సం (క్రమించ 
వచ్చునని జానపదుల నమ్మకం, కులదేవత చనిపోతే మనుషులకు చేసివశ్లే 
యధావిధిగా కర్మకాండలు కరాడా జరుపుతున్నారు. 

ణా దీనికి విరుద్దమైన పద్ధతులుకూడా ఉండవచ్చు. కులదేవతనే జీవనా 

రంగా ఉనయోగించుకొ నేవారు న్నారు. తొదజాతివారు తమ కులచెవతయైన 
గదెస పాడిపశువుగా ఉపయోగించుకుంటారు. కులదెవతను ప పవి(త్రంగా ఎంచి 

చంపని జాతుల్లో కూడా ఏడాదికో, కొన్నిఏళ్ళకో జరిపే ఉత్సవాలలో వాటిని 

చంపి తినడం "చేస్తారు. అయితే దీనికి (పత్యేక కారణముంది, తమ సంఘం 

లోని వారంతాచేరి ఈ విధంగా. కులదేవత మాంసాన్ని భుజించడంవల్ల తమ 

కందరికీ కులదేవత శక్తులన్నీ లభిస్తాయని వారి నమ్మకం. తరతరాల వంశ 

జుల ర _ర్రగతమైన మహాశక్తి కులదేవతలో నిక్షీప మె ఉంటుందని కులదేవ 

తను ఆచరణాత్మకంగా భుజ కం చినప్పుడు ఆశ క్తి తమకూవస్తుందనివా నమ్మకం. 

(సపంచలోని వివిధ తెగల్లో అనేకకుల దేవతలు న్నాయి, గేదె, పాము, 

బాతు, హంస, కుక్క_, మొసలి, కోతి, అడవిపంది మొదలై నవి కులదేవత 

స్తానం పొందాయి. తెలుగు కధాగేయాలలోని కులదేవతా పద్దతిని గురించి 

డా. నాయని కృష్ణకుమారి పరిశీలించి అనేకాంశాలను వివరించారు. (1977: 

184—188). వీరారాధనాంశములను గూర్చికూడా. డా. కృష్ణకుమారి సవివ 

రంగా చెప్పారు (1877:247-801) 

ఏరా రాధన 

జానపద విజ్ఞానంలో వీరారాధన గేయాలలో, కథగేయాలలో. కథలలో 

ఎన్నోచోట్ల ట వ్య కమెంది, సాంఘిక ఆచారాలలో ఒకటిగా ఒకతరంనుంచి 
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మరొకతరానికి సంక్రమించే జానపద విషయాలలో ఇదీ ఒకటి. సాహస 

(పియత్వం ఆదిమమానవుని జీవితంలో (పధానమైంది. అనునిత్యమూ 

(ప్రకృతితో పోరాడవలసిన స్థితిలో ప్రాచీన మానవుడుం డేవాడు. వేట ప్రధాన 
వృత్తిగా ఉండినకాలంలో దినానికొక సాహసంచేస్తేనే తనకు, సంఘాని! 

తిండి పెట్టగలిగిన స్థితిలో ఉండేవాడు మానపుడు. ఆటవిక సంఘంలోకూడా 

(క్రమక్రమంగా మానవ సమూహాలు ఎర్చడి నాయకులు తయారయ్యారు, 

నాయకత్వం నిలుపు కోడానికి యుద్దాలు చేయవలసి వచ్చేది. కొన్నిదేశాల్లో 

వేటలోచంపే జంతువులను బట్టి. శ్యతువుల్లో చంపిన వ్యక్తుల సంఖ్యనుబళ్ట 
నాయకత్వ నిర్ణయం జరిగేది సంఘంలోని సభ్యుల (పశంసలుపొం దేవిధంగా 

సాహసాన్ని (పదర్శంచినవాడు వీరవూ జలందుకునేవాడు. అతని చిత్రాలతో 

వీర గల్లులు వెలశాయి, శాసనాలు (వాయబడ్డాయి. ఇది మనదేశంలో మా(త్రమే 

కాదు, అన్ని దేశాలలో ఈ సం(పదాయం ఏదో ఒక రూపంలో ఉండనేఉండి 

వీరారాధనగురించి డా. నాయని కృష్ణకుమారి ఈ (క్రిండి విధంగా వివరించారు. 

జపాన్ దేశవు చక్రవర్తి మరణానంతర మాతనిని సూర్యదేవత (5UnN ౮౦౮- 

6655) గా కొలుచు నాచారము కలదు. అ"ప్లే అచట యుద్ధభూమియందు మర 

శీంచిన వీరుని సర్వలాంఛనములతో సమాధిచేసి, గుడికట్టి పూజించునాచారము 
కలదు. ప్రాచీన (గీసుదేశమున వీరులకు సంబంధించిన పూజావిధానము 

(Hero Cult) చాల [పాముఖ్యమై యొప్పారినది. ఇచ్చట వీరులందరును 

దై వాంశము కలవారే. వారీ భూమిని వదలి వెడలిన వెనుక పూర్తిగా దైవ 
రూపము నందుదురు. ఇట్లు వీరుల నారాధించుటవలన వారు మనుష్యజాతికి 

మార్గదర్శకులుగా, పంరక్షకులుగా సంతానఫల[పదాతలుగా, యుద్ధవిజయము 

నందించు సహాయకులుగా వెన్నుుకాగి యుందురని 'యానాటి మనుష్యులు 

నమ్మెడివారు ఫోషియన్లలో (౧[౧౦౦12౧5) వీరుల సమాధులయందు, తాము 

యుద్ధమున జయించి చెజిగొన్న బందీల రక్తమును చల్లి, వారిని పూజించు 

నాచారము కలదు. 

హాటిన్టూట్స్, వారి ముఖ్యదేవతయగు 'సుయిగోట్' (15061 

_goab) యొక్క వీరచర్యలను కథనము చేయుచు, వానిని వీరునిగనేపూజిం 
తురు. 
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(శ్రేటనలు తమ డేవుడగు జీయస్ 26658 సమాధినొక దానిని చూపుచు 

నాతని వీరచర్యలనుగ్గడింతురు. ఈ యంశముల నితోధికముగా పరిశీలించియే 
Herbert-spencer పండితుడు, ఆదిమ జాతులయందు నీరకార్యాచరణ 
పరాయణుడై న.మానవుడే భగవంతుడుగా నారాధింపబడెనని నిర్ణయించెను. 
ఏరులనిట్టు పూజించునాదారము భారత దేశమంతటను కలదు”? (1977: 

252-258) 

మంతం -త౦(తం 

మంతం (1611610%)తం తవిద్య (౧౭810) అతిమానుష శక్తుల 
మీద నమ్మకానికి రెండు ముఖాలు. దై వం వికృతే దయ్య మైనట్లుగా మంథా. 
లొకవై పు మతానికి సహకరిస్తె, తం(శాలు తాం .తికునికి హకరిసాయి. 

“మాజిక్” అనే పదం 'మాగి* నుంచి వచ్చింది. గానికి అద్భుత మంతళ క్తి 
గల పాచీన పర్షియాపురోహితుడని ఆర్థం దీనికి మం (త్రవిద్య, త౦(తవిద్య 

గారడి. కనుకట్టు? ఇంద్రజాలం, అభిచారం మొదలై న పేర్లున్నాయి, దేవత 
లకు సంబంధించిన మం (తవిత్య, దయ్యాలకు సంబంధించిన మం (త్రవిద్య, 

ఏ శక్తులకూ సంబంధించని మం (త్రనిద్య ఉన్నాయి. 

తం (తవిద్య వై జ్రానికమనే _(భమపుట్టిస్తుంది, దానిలోను విజ్ఞానంలో 

లాగే తర్కం౦ ఉంది. అయితే విజ్ఞానంలోని తర్కం  కధారసహితమెంది. 
తంత విద్యలోనిది దోషభరిత మైంది, (భ్రమే తం(తవిద్యకు మూలం. ఇడి 

నిజమేనేమో అనేభ్రమను అది పుట్టిస్తుంది. గారడివాడు ఏదైనా మహిమను 
(పదర్శించినపుడు అది నిజమేనేమో అని మనకు (భమకల్లుతుంది. కాని 
అది నిజంకాదు. ఏది ఏమైనా తం(త్రవిద్య విజ్ఞాంనంకంె (పాచీనమైనది 

ఒక విధంగా విజ్ఞానానికి తం (త్రవిధ్యేమూలం, అయితే దానిలోని దోషాలను 
పరిశీలించుకొని విజ్ఞానం వికాసం చెందింది. తం(త్రవిద్యకు కాణాచి అయిన 

అధర్వ వేదం అందుశే ఒక్ క్కాక్కసారి వై జ్రానిక (గంథమనే (భమ పుట్టి 
స్తుంది. 

తంత్ర విద్య పుట్టుకకు కారణమేమై వుండవచ్చునని విద్వాంసులు 

కొందరు ఆలోచించారు. ఆదిమానవుడు (పకృతిలో కొన్ని సమస్యలను 
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ఎదుర్కొనవలసినప్పుడు వాటికి పరిహారాలను తనకే. (ప్రత్యేకమైన పంథాలో 

కనుగొన్నాడు ; ఏర్పరచుకున్నాడు. పాషికమైన జ్ఞానంతో కొన్ని విషయాలను 

స్థిరపరచుకొని అవే సత్యమని నమ్మాడు. ఉదాహరణకు చీకట్లో ఒకడు వెళ్త 

న్నాడను కుందాం. చింత చెట్టుమీద ఏదో పక్షి గలగలలాడింది. ఆ వైపు 

చూచిన నా క్రీకి' గుండె గుభేలు | మనింది ఏదో మనిషి ఆకారం లాగాతోచింది: 

అంతే ఆ మనిషిలో ఏవో కొన్ని వికారాలు (పసారంభమయ్యాయి. తనకు 

బాగా పరిచితులై న పరిచితులుకాని వ్యక్తులలాగా మాట్లాడసాగాడు. "నీవు 

ఎవరు? అంతే పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదో అన్నాడు. అం తే--ఏదో దయ్యం పట్టం 

దని నిశ్చయించుకున్నార. దానికి పరిహారాలను కూడా వెనికొరు. వారి నాయ 

కుడో, నాయకురాలో మంతగాని పనికూడా చేశాడు. తనకుందనుకునే మహ 

త్త శ _క్రితో దయ్యాన్ని “ఫో. అన్నాడు-పోయింది. ఇక ఒకొ్క్క-క్కూ 

సంఘానికి ఒకమం (తగాడో, మం|త్రగకో తయ్యారయ్యాారు. 

తంత విద్యలో ముఖ్యంగా పూర్వీకులు అనుసరించేది అనుకరణ 

విధానం. ఇదొక తర్కం, ఎఒరై నా వ్యక్తి బొమ్మను అదె విధంగా తయారు 

చేసి దాన్ని హింసి స్తే ఆొ్ వ్యక్తికీ కూడా ఆొహింస లభిస్తుందన్నది ఈ తర్కం. 

ఇది ఒక్క నాటితో వచ్చిందికాదు. వాన కావాలంటే నీళ్ళు చల్లిడం, నీళ్ళలో 

ఉండే కప్పను ఊరేగించడం మొదలై నవి అనుకరణ విద్యలే,, వ్యక్తిని చంపా 

లనుకున్నా, అతనికి హాని చెయ్యాలబుకున్నా అతని గోరునో, వెం(టుకనో 

సంపాది సే దానితో ఉండే సంబంధం వల్ల ఆ వ్యక్తిని ఏమైనా చెయ్యు వచ్చు 

ననే [భమ ఈ అనుకరణ తంత విద్యకు మూలం. మనిపిలోని భాగం మనిషి 

నుంచి వేరయినా, దాని (పభావం ఉంటుందని, దాని తాలూకు వ్యక్తితో 

సంబంధం ఉంటుందని భావించడం వల్లి ఈ విధమైన నమ్మకాలు _పబలు, 

తాయి. 

పెన చెప్పినట్లు ముఖ్యంగా తం(త విద్యలో అనుకరణ, కార్యకారణ 

సంబంధం కనిపిసాయి. ఒకే రూపం కలిగిన రెండు వస్తువులకు ఒకే గుణం 

ఉంటుందనా కోడం ఒకటి. ఒక వస్తువునుంచి ఏదై నా భాగం విడిపోయినా 

మూలవస్తువుతో సంబంధం ఉంటుందన్న భావం మరొకటి, ఈ రెండిటిని 

కలిపి ఒకే పేరుతో సూచించిన విద్వాంసులు కొందరు సం వెదనాత్యక తంత 
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విద్య (Sympathetic magic) అనే పదాన్ని వాడారు. దీన్సి కొందరు ఎ 
సాం(కామిక తం(తవిద్య (C0ntagiousmagic 3 అన్నా రు. అలెగ్జాండర్ 

జు 

(కాప్పె సం వెదనాత్మక తంత్ర విద్యను, హోమ మోపదికా కం ఆద కను 

గూర్చి చెప్పాడు .2 

తం(తవిద్యలో పునరావృత్తి అన్నది మరొక ముఖ్య గుణం. ఎవరై నా 

జ్యరంతో బాధపడుతుంటారు. తనకు తన సంఘంలోని వ్యక్తులకం ఎక్కువ 

మహిమలున్నాయని నమ్మిన వ్యక్తి కొంచెం విభూతిని మంతించి ఇసాడు. 

అప్పటికే తగ్గుముఖం పట్టిన జ్వరం విభూతి తీసుకోగానే తగ్గిపోయింది. 

వెంటనే ఈ విషయం పదిమందికి తెలుస్తుంది, ఇలా బలపడిన నమ్మకమే 

పునరావృ త్తి తం|తానికి కారణమవుతుంది. 

తంత విద్యను ఎప్పుడూ చెడ్డ పనుల కే ఉపయోగిసారనీ చెప్పడానికీ 

లేదు. పె ఉదాహరణలలోనే కొన్ని శ్యతునిర్మూలనానికి, కొన్ని రోగనిర్యూల 

నానికి ఉపయోగించే సందర్భాలను పేర్కొనడం జరిగింది. వంధ్యాస్తీకి 

సంతానం కలగాలని, సుఖపసవం కావాలని, రోగాలు నివారణ కావాలని 

తం(తవిద్యను ఉపయోగించడం కూడా జరుగుతుంది. చివరికి చనిపోయిన 

వారిని (బతికించే వారు కూడా ఉన్నారు ! “చావుఆళటిను ఆడి రోగాలను నయం 

చేసే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి ఒక మం(తగాడు చనిపోయినట్లు పడు 

కుంటాడు. మరొక మంత్రగాడు చనిపోయిన ఈ మంశ|త్రగాడిని |బతికిస్తాడు. 

ఊరక పడుకున్న రోగికి నయమై పోతుండి ! 

అల్ల పె ఉదాహరణలను పరిశీలించిన తర్వాత తం(త్ర విద్యలో (పయోజ 

నాత్మకమైనది కొంత భాగమెైతే, విరుద్ధాత్మకమైనది మరో భాగం ఆని తెలు 

స్తుంది. నిజానికి రండూ (పత్యక్షం గానో, పధోకంగానో హాని చేసపేవనే 

విషయం మాతం మరిచి పోరాదు. 

మతానికి తం _త్రవిద్యకు కొన్ని పోలికలు, కొన్ని భేదాలు ఊన్నాయి, 

మతంలోను మంచి చెడ్డ ఉవ్నాయి. అయితే మతం తంత విద్యంత భయం 

కరమైంది కాదు. దానిలో అనుసరించే విధా ధానాలలో కూడా తం|త విద్యకం టె 

సరళమైనవి, సర్వజసులు పాల్గొనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. తం|త్రవిద్య 

రహస్యమైనది. కొందరు మాతం చెయ్యగలిగింది = నిషేధాలకు నిలయం 
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తంత విద్య. మాం(త్రికులనే (పత్యుక వ్యక్తుల సృష్టికి కారణమయింది 

తం|త విద్య. పాచీన సమాజాలలో కూడా పురోహితుడు, మాం (గికుడు 

ఉండేవారు. మామూలుగా మత సం(తదాయాలను సంరక్షించడానికి పురోహి 

తుడు, తంత విద్యను (పయోగించడానికి మాం(తికుడు ఉంటారు. ఈ 

ఇద్దరు వ్యక్తులు వేరువేరుగా రూపొందినా కూడా చాలాకాలంవరకు సామాన్య 
జనులకు వీరిమధ్య భేదం ఏమిటని అర్థం కాలేదు. అందువల్ల పుగోహితుడు 

కూడా సామాన్య జనుల మౌఢ్యాన్ని బట్టి కొంత వవకు తంత వివ్యను కూడా 

(వయోగించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆందువల్లనే నేటి మత సం ప 

దాయాలలో తాంతిక సంబంధమైనవి కూడా చాలావరకుభాగం సంపాదించాయి. 

మాం|త్రికుడే పురోహితుడై ఆ తర్వాత పురోహితుడే ఊరికి నాయకుడు, 
సంఘానికి నాయకుడయిన సంవర్భాలు న్నాయి. వాన రప్పించడం, పంటలు 

పండేబు చేయడం, రోగ నిర్మూలన చేయడం, (పకృతి శక్తులను తన వశం 
ళు 

చసుకోడం పురోహితుడి పని అయింది, 

మంత తం(తాలకు సవాకారులుగా ఇంకా ఎన్నో విద్యలు ఉద్భ 

_వించాయి, కర్మ సిద్దాంతం, జ్యోతిషం, హ_స్తసామ్ముదికం మొదలయినవి 

మంత తం(తాల పై ఫల్యాన్ని సమర్థించుకో డానికి మంచి బలాన్ని ఇచ్చాయి. 

మంత్ర తంత్రాలను (ప్రయోగించిన తర్వాతకూడా నయం కాని రోగాన్ని 

గూర్చి జనులు ఇది మన కర్మ, దేవుడేం చేసాడు దయ్యమేం చేస్తుంది? అని 

అనుకునే పరిస్టితి. ఏర్పడింది. శకునాలు మొదలైనవి కూడా ఇలా బుకాయించ 

డానికి మాం'త్రికులకు, పురోపాతులకు సహాయం చేశాయి, ఉదాహరణకు 

వానకోసం మం(తాలు చదివి కర్మకాండలు జరిపి అప్పటికీ ఒక్కచినుకుకూడా 

పడకపోతే పురోహితుడు గాని, మం(త్రగాడుగాని నమర్థించుకోడానికి ఏదో 

ఒక నెపం చూపిస్తాడు. “వానరావాలం పే ఒక్క మెఘమైనా గర్భవతిగాఉండాలి, 

అన్నీ తెల్ల మేఘాలే ఉంచే మన' మంత్రాలు వినపడవు" అంటారు' లేదా *కాకి 

కుడిసుంచి ఎడమకు వె శ్లే వానరాదని మన శాస్త్రాలలో చెప్పలేదా ? అందు 

కనే వాన రాలేదు? అంటాడు కొన్ని వెజ్ఞానిక సత్యాలను కూడా మంత 

తంత విద్యలకు సహకారులుగా మార్చుకున్న సందర్భాలను గనునిస్తే ఈ 
విషయం చక్కగా బోధపడుతుంది. 
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నిపష్పులగుండం తొక్కడం మతీయ కర్మకాండలలో ఒకటి. ఇదె చెడా 
నిక సత్యమేగాని. మతీయమైన మహిమ గాని, అద్భుతళ కిగాని ఇందుల 
ఏమీ లేదు. కొంత అనుభవంతో ఎవరైనా, ఏ సందర్భంలోనై నా నిప్పుల 

కమాస౪ం 

ఇదే. నాలుకమీద కర్చూరం వెలిగించుకోడం , చేతిలో కర్పూరం వెలిగించుకు 

కొన్ని శతణాలు, అక ఉంచి నోట్లో వేసుకొని మింగడం, ఇలాంటి వన్నీ 

వై జ్ఞానిక సత్యాలే, అయితే ధార్మిక పరిసరాలలో జరగడం వల ఇవన్నీ ఆదు. 
ధా బే 

తాలనే (భమను క భిసాయి. ఇలాంటి మూఢ విశ్వాసాలస్నీ అనేక వామాడారా 

అకు దారితీసి సమాజంలో వీటిని గురించిన భయసందేహోలకు. ఆశ్చర్యానికి 

దారితీశాయి. మనిషిని మరింత అంధకారంలోకి తీసుకు వెళ్ళాయి" . 

మం(త్ర తం|(తాలకు కావలసిన సామ (గిని పట్టిచే స్తే ఆది కొండవీటి 

చాంతాడంత అవుతుంది. చుట్టుపక్కల దొరికే ఏ' వస్తువైనా మాంతికునికి 

పవి తవస్తువే. రాళ్ళు, రప్పలు, చెట్లు, చేమలు, మటి, తోలు, ఎముకలు, 
అకా aa) చ 

కపాలాలు, గవ్వలు, పసుపు, కుంకుమ, వెంట్రుకలు, గోళ్ళు, సూదులు, 

కత్తులు, కటార్లు, యం (తాలు, వీడాక్షరాలు, తాయెతులు, నూనెలు మొదలై న 

వన్నీ వాడుకలో ఉన్నాయి. 

జంతువులకు సంబంధించిన భాగాలను ధరించడం వలి ఆ జంతువు 

కుండే ఉన్నతగుణాలు అభ్యమవుతాయనే నమ్మకం వల్ల పులిగోరు మొదలై న 

వాటిని ధరించే పద్ధతులు వచ్చాయి. ఎలుగుబంటి వెంట్రుకలను తాయెతులో 

సెట్టి ధరించడం వల్ల (గహబాధలు, భూత పేత పిశాచాదుల బాధలు తగ్గుతా 
శ్ర ne) 

యని కొందరి నమ్మకం. చెట్లు చేమల భాగాలను ధరించడమూ మరికొందరు 

చేసేవని. మహమ్మారిని, కొన్ని రోగాలను ఇంట్లోకి రాకుండా చెయ్యడానికి 

ముళ్ళు, కొన్ని చెట్ల భాగాలు (వేలాడ దీయడం వంటి పద్దత్తులున్నాయి. 
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మతం ఒకవై పు మానవుని ఆత్మకశాంతికి, అభ్యున్నతికి, సుఖజీవనానికీ . 

సోపానమని చెప్పకుంటుం"టే మరొకవై పు మతం పేరుతో వేసే వెర్రితలలను 
కూడా చూస్తున్నాం. జనులలో నిరక్షరాస్యత, మౌఢ్యం గూడుకట్టుకొని 

ఉన్నంత కాలం తం|త్రనిద్య కూడా (పబలమవుతూనే ఉంటుంది. అందువల్లనే 

తం (త్రవిద్య మతంలోని సౌమ్యభాగానికం ప అపాయకరం, ఎందుకంటే మను 

షుల్ని మభ్య సె తర్కం అందులో ఉంటుంది. 

టిప్పణి 

1. “Primitive, folk and civilized religions number 

more than 5,000 in the world today, and each isa 

composite of varying beliefs, behavior, specialists, 

and groups. Religious beliefs, to ba so defined, must 

involve supernatural entities toward which sacred 

attitudes are directed by groups of people” John 

C. Messenger, Folklore and Folklife, Richrard 

గగ. Darson (ED.), 1972. p. 218. 

'2, Alexander గ. Krappe 3sjనSympathetic magic 

నిర్వచనం., “115 logic assumes the continuance of a 

relationship that has in fact 062966“. Homeopathic 

౧౧౬61౦ ను గురించిచెప్తూ (కాప్పె' lts logic may rendered by 

the latin proverb Similia Simlibus “అన్నాడు పై విషయాలను 

(వాసిన వారు దేజగొ '“జానపద అధ్యయన” (కన్నడం), పు. 260. 



పండుగలు-నోములు- 

ఉత్పవాలు-జాతరలు 

తెలుగునాట పండుగలు -- పబ్బాలు - నోములు . (వతాలు, ఉత్సవాలు, 

ఊరేగింపు, జాతరలు - కొలువులు తరతరాలుగా సమాజంలోని వివిధవర్గాల 

వ్యక్పుల్ని ఒక్కచోట చేరుస్తున్నాయి. ఎక్కువమంది పాల్గొనకపో తే పండుగ 

లకు గాని, ఉత్సవాలకు గాని, ఇలాంటి మరే సాంఘికాడారాలకుగాని “కళా 

కాంతులు" రావు. ఇటువంటి ఉత్సవ సంప్రదాయాలను గురించిన ఉల్లేఖనాలు 

తెలుగు కావ్యాలలో సెక్కుచోట్ల కనిపిసూ, వీటి చర్విత సుదీర్హ మైనదని 
గ ఉల ఖఘుటూ 

నిరూపిస్తున్నాయి. 

శివరాత్రి మాహాత్మ్యంలో వివిధ బుతువులలో వచ్చే పండుగలను. 

గూర్చి చెప్పబడింది, 

“చలి (ప్రవేశించు నాగుల చవితివాడు 

మెజయు వేనవి రథస స్తమీ దినమున 

అచ్చ సీతు [పవేశించు పెచ్చుపెరిగి 

మార్గశిర పౌష మాసాల మధ్య వేళ. 

ఇండ్ల మొదలను నీరెండ నీడికలను 

అనుగుదమ్ముడు నన్నయు నాటలాడు 

ఆ త్రయును కోడలును గుమ్ములాడు కుమ్ము 
గాచు చోటికి మకర సం (కాంతి వేళ్ల? (౪4 = 25, 27). 

సింహాసన ద్వాతింశికలో దివ్వెల పండుగను గురించి ఉంది (2వ 

భాగం _ పు. 88). తెలంగాణాలో నేటికీ దివిలి పండుగ అన్న పైరు వాడు 

కలో ఉంది. పున్నమకు, అమావాస్యకు చేసే పూజలు, పండుగలు అనేకం 

_ ఉన్నాయి. (పతి పున్నమి, (పతి అమావాస్య పండుగే. దవన పున్నమ (ఏరు 
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వాక), నూలిపున్నమ (శ్రావణ పూర్ణిమ) అనే వాటిని పాల్కురికి సోమ 

నాథుడు పండితారాధ్య చర్నితలో "'పేర్కాన్నాడు. 

ఉత్సవాలు, జాతరలు పెక్కు పాచీనకావ్యాలలో వర్హించ బడ్డాయి. 

ఆ కాలంలో రాజులు, మంతులు ఉత్సవ కాలంలో రూకలు చల్లి వీదలకు 

దానం చేసేవారట. శ్రీకాకుళం తిరునాళ్ళకు (వసిద్ధమై ఉండేదని మంచన 

కేయూర బాహుచరి తలో వర్ణించాడు (1-45). ' 

“నలువుగ కాకుశేశు తిరునాణలలోపల గుండమం త్రి నిర్మలమతి బిట్టు 

వేగముగ మాడలు ంత్నచయంబు చల్లె"నని గుండమం తి వితరణశీలి అనే 

విషయాన్ని తెలిపాడు. కాకతీయుల కాలంలో శ్రీకాకుళం తిరునాళ్ళకు (పసి 

ద్దమె ఉండేదని డ్రీడాభిరామంలో ఉంది. 

పండుగలు 

సం(పదాయాలు లేకుండా (ప్రయోగాలు లేవు. ఆదిలో లేనిది ఆంత్యాంలో 

లేదు. తరతరాలుగా జనసమూహంలో నిలిచి ఉన్న నమ్మకాలు, సంపదా 

యాలు (కియారూపాన్ని దాల్చగా పండుగ లేర్పడ్డాయి. మొదట (పకృత్యారాధ 

నగా (ప్రారంభమై, వ్యవసాయ సంస్కృృతికాలంలో సృ్పష్టరూపాన్ని పొంది, 

తర్వాతి కలంలో ఇంకా క్రి ష్టస్వరూపం సంపాదించి, చివర (పాచీన ఆచారాల 

సూచ్యగుణాన్ని మా(త్రంకలిగి ఉత్సాహాన్ని. ఉల్లాసాన్ని కలిగించేవిగా పండు 

గలు రూపొందాయి. “సాంఘిక సంకేమంకోసం నిశేష సందర్భాలలో శాన 

పద విశేషాలు, సం(పదాయాల కలబోతగా ఆచరించే సంక్తి షమైన అంశమే 

పండుగ”- అని బాగ్స్ పండుగను నిర్వచించాడు. 

పండుగ సాంఘిక సంకేమంకోసం అన్నదానిలో ఇది సంషూనికి 

సంబంధించిందని, వ్య _ీకి సంబంధించింది కొదని స్పష్టమపుతుంది. సంఘా 

నికి సంబంధించిందన్నంత మాతాన అందరూ ఒకచోట చేరాలని అర్థం 

కాదు, ఉదాహరణకు దీపావళినే తీసుకుందాం. దీపావళిని అందరూ ఒక్క 

చోట కలిసి ఆచరించరు. . అక్కడక్కడా. పిల్లలు గుంప్త్పగూడి టపాకాయలు 

కాల్చవచ్చు. అయితే ఇది ఒక్కక్క కుటుంబంలో జరుపుకొనే పండుగ 

మాత్రమే. ఇది సంఘానికి సంబంధించిందని ఎందుకంటున్నామంళకే, అదే 
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రోజు (పతి ఇంట్లో పండుగను జరుపుకుంటారు కనుక. పండుగనగానే కొడు 
కులు, కోడళ్ళు 'బ౦ధువులు ఒక్కచోట చేరడం ఉండనే ఉంటుంది. (కొత్త 

బట్టలు ధరించడం, నలుగురూ పలకరించడం, కబుర్లు చెప్పుకోడం, సంతో 

మాన్ని పాలు పంచుకోడం జరుగుతుంది. 

విశేష సందర్భాలలో ఏటిని జరుపుతారన్నది మరోలక్షణం౦. మహాత్ముల 

జన్యదినాలుగానో, విశేష తిథివార నక్షత్రాలలో వసాయన్న కారణంగానో 

పండుగ అనగానే ఏదో ఒక విశేషం స్ఫురిస్తుంది. ఆది ఒక కుటుంబానికి 

చెందిన విశ్రేషమో, ఏదై నా తిధినాడో, మాసంలో ఒక దినంనాడో వచ్చిన 

పండుగో అయితే ఒక ె్కాకలా కుటుంబంలో ఆచరిస్తారు. దేశానికంతటికీ 

సంబందించిన పండుగో, జాతీయ (పాముఖ్యం గల స్వాతం (తో్యోత్సవం 

లాంటివే, ఊరికంతటికీ సంబంధించిన ఊరేగింపు, జాతర మొదలై నవాటిల్లో 

అందరూ పాల్గొంటారు. 

పండుగలు ఏ విధంగా అవతరించాయి, ఎప్పుడు ఉద్భవించాయి, 

ఎందుకు ఆనే (పశ్నలకు సమాధానాలను రాబట్టడం చాలా కష్టం. (పకృతికి 

సంబంధించిన పండుగలు, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పండుగలు చాలా 

1పాచీనమైనవని చెప్పవచ్చుగాని ఖచ్చితంగా ఏ దశలో అవి వెలువడ్డాయని 

చెప్పడమూ కష్టమే. చాలా వరకు పండుగలకు మూలం ప్రాచీన కాలపు కర్మ 

కాండలనడంలో సందేహంలేదు. ఒకప్పుడు మత సంబంధమైన ఆచరణలుగా 

ఉండిన వే తర్వాతి కాలంలో మతానికి సంబంధించిన విషయాలను చాలా వరకు 

కోల్పోయి, జనులు ఆనందం కోనం ఆచరించే పండుగలయ్యాయి. (ప్రాచేన 

యుగాలలో సమాజంలోని ఇతరులకోసం యుద్ధాలలో, సాహస ' కార్యాలలో 

అసువులు బాసిన అమరవీరులు, [గామంకోసం, (పజా సంక్షేమం కోనం 

ఆత్మబలికి కూడా సిద్దమైన నారీమణులు _పజలచేత పూజలందుకున్నారు. ఇటు 

వంటి మహాసనీయుల సంస్మరణ కోసం కూడా కొన్ని పండుగలు రూపు 

దాల్చాయి. మత సం(పదాయాలను, సీతి నియమాలను బోధించిన ఉన్నత 

వ్యక్తులు, ధార్మిక మహాపురుషుల గౌరవంకోసం కూడా కొన్ని పండుగలు 
ఉద్భవించాయి, 
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మొదట మానవాతీత శక్తులమీద ఆ అచంచల భక్తిని ప్రనర్శిస్తుండిన ఆది 
మానవుడు, తర్వాత తర్వాత ఉత్సవ (పియుడై తన యిష్టాన్నే దేవుడికీ అంట 

గట్టి, దేవుని (పీత్యర్థమంటూ తనకు కావలసినవి చేయనారంభించాడు. మనిషి 

మనిషిని మం చిచేసుకోవడానికి ఉపయోగించే పద్దతుల్నే దెవుణ్ణీ మంచి చేసు 

కోవడానికి కూడా ఉవయోగించనారంభించాడు. ఇలా చెయ్యగా చెయ్యగా 

ఉత్సవ సంప్రదాయాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. మొ త్రంమీద మానవుని జీవి 

తంలో సమస్యల్ని కొంతవరకు మరిచి పోవడానికి పండుగలు అవకాశా 

న్నిచ్చాయి. మనిషి యాం (తిక జీవితాన్ని ఇవి కొంతవరకు విడుపును _పసాదిం౦ 

చాయి. అయితే పరోక్షంగా మక సంబంధమైన (పయోజనాన్ని కూడా పండు 

గలు నెర వేర్చకపోలే దు. (పత్యకంగా కాకున్నా, పరోక్షంగానై నా ఈ పండు 

గలు మత సంబంధమైన గంఖీర కర్యకాండల వెపు మనిషి మనస్సును ఆకర్షిం 

చడానికి తోడ్పడ్డాయి. ఇదో విధంగా చెప్పాలం "కే, మనిషి ఒకవైపు ధార్మిక 

కర్మ కాండలనుంచి తప్పించుకోడానికి పండగల నేర్చ్పంచుకుం పే, ఇంకోవైప్ప 

ఏటి ద్వారానే పండుగల వైప్ప ఆకర్షితుడయ్యాడు 

సమాజంలోని నలుగురిని ఒకవైపు చేర్చడంవల్ల, చేర్చకున్నా ఒక్క 

సారే పలుపురు ఒకే విధమైన ఆచరణను జనపదంమూలంగా ఎకాభి ప్రాయ 

సాధనకు దోహదం చేయడంవల్ల పండుగవనల్స మంచి (పయోజనమే జరుగు 

తుందనడంలో సందేహంలేదు. సమాజంలోని వ్యక్తుల మధ్య సరస్సరాభి 

[పాయ వినిమయం జరగడం వల్ల, చింతన. మంథనాలై కొత్త ధీయుక్తుల 

ఆవతరణకుదారి ఏర్పడుతుంది. జనజీవనానికి నంబంధించిన అనేక విషయాలు 

ఈ సందర్భంలో (పసావనకు వస్తాయి. కొం(గొత్త సంబంధా లేర్చడతాయి; 

బలపడతాయి, సాంస్కృతిక మైన స్ఫూర్తిని కలిగించడంలో ఇవి (ప్రధాన 

పాతవహిసాయి జానవదుల రస దృష్టికి, ఉత్తమాభి రుచులకు తార్కాణగా 

ఉంటాయి పండుగలు. 

ఎన్నో ఉ దేశాలతో, ఎన్నోరకాలుగా వెలువడిన పండుగలను వర్లీక 

రించడం కూడ కష్టమైనపనే. వీటిలో కొన్ని జాతీయస్థాయిలో జరపబడేవి, 
మరి కొన్ని రాష్ట్రస్థాయిలో జరిగేవి లేక ప్రాదేశికమైనవి* ఈ రెండోరకంవి 
ఒక సాంస్కృతిక కే(త్రానికో, భాషాప్రాంతానికో, భౌగోళిక పరిధికోలోబడి. 
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ఉంటాయి. ఇక మూడవ రకం పల్లెపట్టులలో చేసే పండుగలు. ఒక్క 

ఆం య్రులనే దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పినాకూడా ఈ విధమైన మూడు విభాగాలను 

చేసేందుకు ఏలుంది. 

ఆ౦(ధు లందరూ ఎక్కడున్నా ఆచరించే ఉగాది, సం|కాతి 

మొదలై న పండుగలు, 

రిచి ఆం(ధ్ర్మపదేశంలోనే కొన్ని పాంతాలలో మాత్రం వాడుకలో 

ఉండేవి. (బతుకమ్మ. బొడ్డెమ్మ,కాముని పండుగ మొ॥వి. వీటిలో 

కొన్ని ఒకానొక కాలంలో రాష్ట్రీయ స్థాయిలో ఉండి ఉండవచ్చు. 

పల్లెల్లో ఒక్కొక, దేవుడికీ చేసే ఉత్సవాలు, ఆచరించే పండుగలు 

మొదలగునవి, 

తెలుగువారి పండుగలు 

తెలుగువారి పండుగలను ఒక్కొ_క్కసారి (పత్యేకంగా వివరించడం 

కష్టం, ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు, జాతరలు కూడ ఒక విధంగా పండుగలే, 

నోములు, (వతాలు పండుగలు కావని ఎవరనగలరు ? అయినా మనంవాడుకునే 

పదాలను బటి ఏట్రిలో నే కొన్నింటిని పండుగలని, కొన్నింటిని (వతాలని, 

కొన్నింటిని ఉత్సవాలని పిలవడం జరుగుతున్నది. 

తెలుగువారు పండుగలను అచరిం చేటస్వుడు ఏ మెమి చేస్తారు అన్నది 

కుతూహలాన్ని శేకె త్రిస్తుంది. పండుగలకు మనం చెప్పుకునే ఆచారాలు జాన 

వధులకు సంబంధిం చినవే కాని శిష్ణులకు సంబంధించినవికావు, ఎందుకం జే 

శిష్ణుల పాలిటికి వాలా వరకు పండుగలు విలువను కోల్పోయాయి. చివరికి 

మిగిలింది వీలయితే కొ త్తగుడ్డలు కట్టుకోవడం. సుష్టుగా భో ంచెాయ్యడం 

మా(త్రమే. రానిజానపదులకు దండుగ 'వచ్చిందంయే ఎకగా
డలేని. సం(భమమూ 

వస్తుంది, 

పండుగ ముందురో సజు రాశే ఇ ఇల్లంతా కడిగి, వుట్టి యిల్లియికే గోమ 

యంతో అలికి, ఎర్రమట్టి గోడలకు తీర్చిదిద్ది (క క తకళను శెసారు. ఇల్లు ఆలక 

గానే పండగ కొౌదని జానపదులకు తెలుసు. తెలిసిన అవ్ని రంగవ వల్లులతో 
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తీర్చిదిద్దితేనే అసలైన కళ వచ్చేది. ఎప్పుడూ ఎలాఉన్నా పండుగనాడు 

మాత్రం (ప్రతిఒక్కరూ తెల్లవారుయూమునే లేవాల్సిందే. లెవగానే సరికాదు 

చక్కగా తలంటి స్నానం చేయాలి. తలంటు మాతం చాలదు. అభ్యంజనమె 

కావాలి. ఇక పండుగను బట్టి పూజా విధానాలు, వాటికి సమకూర్చుకునే వస్తు 

_ వులు ఉంటాయి. ఈ పూజా విధానాలు వాటి కథాకమామీషంతాపండుగల పుట్టు 

పూర్వో తరాలను తెలుసుక్ కోడానికి ఉపయోగిసాయి, కాని. పండుగలను 

ఆచరించే వారికి వీటితో ఎక్కువగా నిమి త్రంలేదు. మొదటే చెప్పినట్లు 

పండుగలలో కర్మకాండల (పత్యతపాత్రకు (పాధాన్యం తగ్గి ఉల్లాసానికి 

ఆనందానికే ఎక్కువ (పాధాన్యం వచ్చింది. 

చాంద్రమానం: ఆం(ధుల పండుగలు చాలావరకు చాంద్రమానాన్ని 

అనుసరించేవి కాలాన్ని గణించడానికి మనదేశంలో ఉండిన తొమ్మిచివిధాలలో 

ముఖ్యమైనవి చాం(దమానం సౌరమానం. ఈ విషయంలో తెలుగువారు 

కన్నడిగులకు సన్నిహితులు తమిళులు సౌరమా నాన్ని అనుసరిసారు. చాం(దో 

మానాన్ని అనుసరించే తెలుగువారికి మొదటిపండగ ఉగాది. యుగాదినికూడా 

ఉగాదిగా చేసుకొని, అచ్చమైన తెలుగుపండుగలాగే ఆచరించే సం (సదాయం 

మనది. యుగాది ఎందరికై నా ఉండవచ్చు, కాని తెలుగువారి ఉగాదికే కొన్ని 

(పత్యేకతలు ఉన్నాయి. 

ఉగాది. 

చెత శుద్ద పాడ్యమినాటి ఉగాదితో చాం (దమానాన్ని ఆనుసరించే 

తెలుగు వారి కొ శతసంవత్సరం (పారంభమవుతుం ది. అయితే ఎప్పుడూ ఇలాగే 

జరుగుతుండినదని అర్థంకాదు. రామాయణంలో “పన్నెండో మాసమైన 

చై (తంలో నవమి దినంనాడు (శ్రీరాముడు జన్మించాడని చెప్పబడింది. అందు 

వల్ల ఆ కాలంలో వైశాఖమాసం నుంచి (క్రొ త్తసంవత్సరం [ప్రారంభమవు 

 తుండినదని తెలుస్తున్నది. (క్రీ. శ. 5వ శతాబ్దిలో వరాహమిహిరుడు చ్చై(త్ర 

మాసంనుంచి EE _త్తసంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే సంప్రదాయాన్ని (ప్రారం 

భించాడంటారు. ఆంధ్ర, కర్నాటక, మహారాష్ట్రలలో ఈ దినమే ఉగాదిని 

పాటిస్తారు. 
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ఉగాది జీవనంలోని సుఖదుఃఖాలను (మతిబింబిం చే ఉత్తమ పర్వదినం. 

కన్నడిగులు సుఖదుఃఖాలకు (ప్రతీకగా వేపపూలను బెల్లాన్ని కలిపితింటారు. 
తెలుగునారి ఉగాది పచ్చడి సుఖదుఃఖాలను మాతమే కాక జీవితంలోని వగ 

రును, రౌ. దాన్ని, పులుప్పును కూడా (పతిబింబిసుంది. పండుగలు సాంకేతిక 

మైనవని చెప్పడానికి తెలుగు వారి ఉగాది పచ్చడి ఒక్కయే చాలు, వేపపూలు, 

క్ త్రబెల్లిం, ఉప్పు. కొ త్తచింతపండు, పచ్చిమిరపకాయలు, మామిడిపిం దెలు 

కలిపిన ఉగాది పచ్చడి ష్టడుచులతో వింత అనుభవాన్ని కలిగిస్తుంది.పంచాంగ 

[శ్రవణం కూడా ఉగాది పండుగలో ఒక భాగమె పోయింది. పల్లెటూళ్ళలో ఇది 

కేవలం ఒక ఆచారంగా కాక, రాబోయే శుభాశుభాలను తెలుసుకోవాలనే ఉత్సు 

కతను రేకె త్రించే సందర్భంగా ఉపయోగిస్తుంది. 

దైతీమాసంలోనే వచ్చే మరో పండుగ ఇది. చై తీశుద్ద నవమినాడు 

జన్మించిన శ్రీరాముల్లి భక్తితో తలచుకునే ఈ దినం మహాపురుషుల జన్మ 
దినాలు పండుగలుగా అయిన విధానానికి (ప్రతినిధిగా ఉంది. ఇతర రాష్ట్రాల 

మాట ఎలా ఉన్నా, ఆంధ్రరాష్ట్రంలో మా(తం (శ్రీరామ నవమి అనగానే 

నిప్పులు చెకిగే ఎండల్లో చల్లగా పానకాన్ని, వడపప్పును, విసనక(గ్రలను ఇచ్చే 

భక్తకోటి గుర్తుకు వస్తారు నీళ్ళలో బెల్లంగడ్డ వేస్తే పానకమవుతుంది. అయితే 
(శ్రీరామ నవమి పానకం అలాంటిదికాదు. కొ త్తబెల్లం నీళ్ళలో కరిగించి, 

ఏలకుల పొడిని చేసి ఘమఘమ లాడించి, మిరియపు గింజతో ఎంత రుచిని 

కలిగించి దివ్యమైన పానకాన్ని ఇస్తే మనసుకు, నోటికిహాయిగా ఉంటుంది. 
పానకం, వడపప్పుకోసమైనా పిల్లలు నాలుగు గడపలు దాటడం అలవాటు. 

"పెద్దవాళ్ళతై తే విసనక(ర్రలు కూడా దక్కుతాయి. ఇండ్లలోనే పండుగను జరుపు 

కొని, అంతటితో సరిపుచ్చకుండా పందిళ్ళువేసి (శ్రీరాముని పటాలను పెట్టి, 

అక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ పానకం, వడపప్పు పంచిపెట్టి రామభ క్రిని 
_వచారం చేసే సం పదాయం మనలో ఇంకా ఉంది. కర్నాటకంలో కూడా 

శ్రీరామ నవమి ఉత్సవాలు చాలా (పసిద్దమయ్యాయి. ఉగాది నుంచి తొమ్మిది 

రోజులు గాని, (శ్రీరామనవమి నుంచి తొమ్మిది రోజులుగాని ఈ ఉత్సవాలను 

జరుపుతారు. ముఖ్యంగా' (శ్రీరామ భజన, పూజ, రథోత్సవాలు, అ న్నిటికం కె 

ఎక్కువగా సంగీతోత్సవాలు (పత్యేకంగా జరుగుతాయి. 
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ఏనాడు వానకురిసి నా కురవకున్నా శ్రీరామనవమి నాడు నాలుగు చినుకు 

లై నా పడతాయని, ఎక్కడ పడకున్నా భ[దాచలంలో మాతం తప్పక అదినం. 

చినుకులుపడి వాతావరణం చల్లబడుతుందని అంటారు. ఇందులో నిజమున్నా 

లేకున్నా జానపదులకు శ్రీరామునిపై ఉండే భక్తిని ఈ నమ్మకం తెలుపుతుంది. 

నృసింహ జయంతి 

పౌరాణిక పాత్రలకు (ప్రాధాన్యం గల మరొక పండుగ నృసింహ 

జయంతి. తెలుగునాట అహోబలం, సింహాచలం, మంగళగిరి, యావగ్యి 

మొదలై న నృసింహ కేత్రాలున్నాయి. అయాక్షే త్రాలలో నరసింహ రూపుడైన 

విష్ణువుకు గొప్ప ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆ౦(ధదేశంలోని పలు. ప్రాంతాలలో 

వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశినాడు అపరసంధ్యలో అవతరించిన నరసింహుని 

(ప్రీత్యర్థం నరసింహ జయంతిని జరుపుతారు. (పహ్తాదుడు తెలుగువారికి ఇషు 

డన బాలపాడత, హిరణ్య కశిపుడు పెట్టిన బాధలను సహించిన _పహ్హ్షాదుణ్ణి 

వాత్సల్యభావంతో చూడని వారుండరు. పోతనాది కవులు భాగవతంలోని ఈ 

పాత్రలకు జీవంపోసి, జన్మపియం చేశారు" సంభంలో పుట్టినం దువల్లి నర 

సింహస్వామి రూపంగా _స్తంభాలకు కూడా పూజ చెయ్యడం ఈనాటి పూజా 

విధానంలో (పత్యేకత. 

తొలేకాసి (తొలిఏకాదశి) 

“తొలేకాసికి పండుగలు తోసుకొస్తాయి" అని సామెత, ప్రతినెల రెండు 

ఏకాదశులు వసాయి. అవి రెండూ పుణ్యదినాలే. ఏకాదశి ఏదై నా ఉపవాసం 

ఉండడానికి శ్రేష్టమెనదే. అయితే భీష్మైకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి పరమ 

పవిత మైనవి. వీటన్నిట్లో ఆషాఢమాసం, శుక్షపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశికి ఒక 

(పత్యేకత వుంది. దీనితో బాటు చాలా పండుగలు తోనుకొని వసాయి. అందు 

వల్ల దీనికి తొలేకాసి అని పేరు. నాగులచవితి, వరలక్ష్మీ వతం, కృష్ణాష్టమి, 
వినాయకచవితి వరసగా వసాయి. తొలేకాసిని పెద్ద వైభవంగా జరపక పోయినా 

ముందుముందు చాలా పండగలు వసాయనేందుకు హెచ్చరికగా నైనా దీన్ని 
జరుపుకుంటారు. 
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నాగుల చవితి 

నాగులకు, ఆం(ధులకు ఉండే సంబంధాన్ని గూర్చి అనేక విద్వాంసులు 

చంచారు. నాగులే ఆం(ధులైనా కాకున్నా, నాగజాతికి తెలుగువారికి నికట 

సంబంధం ఉన్నా లేకున్నా, ._ నాగపూజ మాతం ఈనాటికీ ఉండే నిజం. 

అయితే నాగపూజ అన్నది ఆం(ధులు ఒక్కరికే పరిమితం కాదు. పాము కుల 

దేవతగా ఉండే అనేక తెగలు (ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. 

కర్నాటక, తమిళనాడు, కేరళ మొదలై న మన ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలలోనే 

కాక, జపాన్, చై నావంటి దేశాలలో కూడా సర్పపూజ ఉంది. బు గ్వేదంలో 

నాగపూజను గురించి లేకున్నా ఇం(దుడు నాగుల్ని ధ్వంసం చేసినట్లుగా ఉంది. 

తె తరీయంలో నాగపూజకు సంబంధించిన విషయాలున్నాయి. జైన, బౌద్ద, 

శైవ, వైష్ణవాది మతాలలో నాగపూజ విషయం ఉంది. నాగరాజు విష్ణువుకు 

పడక, శివుడికి కంఠమాల, పార్శ్వనాథతీర్ణంకరునికి శిరోభూషణము. శ్వేతాం 

ర జెనులు (శ్రావణశుద్ద పంచమి నాడు నాగపంచమి (వతాన్ని, మార్గశిరశుద్ద 

పంచమినాడు నాగదీపావళిని ఆచరిసారు. సర్పం మనో విజ్ఞానంలో కామానికి 

సంకేతంగా, యోగంలో కుండలిని శక్తికి సంకేతంగా, జానపదుల కల్పనలో 
రోగనివారక శక్తికి (ప్రతీకగా మాత్రమే కాక ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక అర్జాలకు తావు 

కల్పించే సూచ్య వస్తువుగా కూడా ఉంది. సర్పం మండలాకారం పూర్ణవృ త్తం 

లేకశూన్యం. ఈ పూర్ణంలో పూర్ణాన్ని తీసివేస్తే శేషమూ పూర్ణమే. ఈశేషమే 

ఆవిశేషమంటారు. అందువల్లనే అనంతమనే శేషశాయిగా విష్తవుంటాడట 1. 

_ నాగులచవితికి చిమ్మిరి, చలిమిడి తయారుచేసి నాగరాజుకు నై_ వేద్యం 
"పెడ్డారు. పండుగనాడు ఇల్లిలికి, ముగ్గులు పెట్టి ఇంట్లొ పండుగ చేసుకోడంతో 

సరిపెట్టు టుకోక పుట్టను వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు స్రీలు, నాగుల చవితి సగం 

పండుగ సగం(వతం అని చెప్పవచ్చు. నాగరాజు [ప్రీతికి జానపదులు ఏంచేసినా 

చెయ్యకపోయినా పాము పుట్టలో పాలుపోయడం, ఉపవాసం ఉండడం 

ముఖ్యంగా భావిసారు. సర్బాలవల్ల ఏ హానీ జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో జాన 

పదులు కల్పించుకున్న ఆచారాల ఫలితమే నాగులచవితి. నాగపంచమి. 

ల 

న్ 
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గోకులాషమి 
(oa) 

కృష జన్మాష్టమినే గోకులాష్టమి అనడం వాడుక, రాముడు కృష్ణుడు 
“గో రు రు: (కా 

జానపదుల హృదయాలలో స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకున్న దై వాంశ సంభూతులు, 

శ్రావణబహుళొష్టమి నాడు కృష్ణ జన్మాష్టమిని పండుగగా జరుపుకుంటారు. 

కొంతమంది పగలంతా ఉపవాసంఉ౦డి, సాయంకాలం పూజాదికాలు సర్వర్రి 

స్తారు. ఒకప్పుడు వైభవంగా జరిపే వారేమోకాని, అప్పుడు సాధ్యమైనంత 

సరళంగానే ఈ సండుగను ఆచరిస్తున్నారు. ఈ దినం చేనే (ప్రత్యేక మైన పిండి 

వంటలలో పాల కాయలు పేర్కొనదగినవి. 

వినాయక చవితి 

(_వతమూ, పండగా అని సంశయంలోముంచే మరో ఆచారం వినాయక 
చవితి. (వతాలు, నోములు స్త్రీలు ఆచరించేవి కాబట్టి, అందరూ. పాల్లొనే 
వినాయక చవితిని పండుగల్లో నే చెప్పుకోపచ్చు. భాద్రపద శుక్త చతుర్థినాడు 

వినాయకుళ్ళతో, పూలు. పన్న, ఆకులు, అరటిపిల్లలు, వెలగపళ్ళు, 'చెరక్త 
గడల వంటి వాటితో బజారులన్నీ నిండుగా ఉంటాయి. గణపతి ఆర్య దేవత 

అయినా, శుద్ద (ద్రావిడులమని చెప్పుకుంటున్న తమిళులకు కూడా పిళ్ళయ్యార్ 

పేరుతో ఇష్టదై వమెపోయాడు. ఏపండుగ చెయ్యాలన్నా, (ప్రత మాచరించాలన్నా, 

పూజ చెయ్యలన్నా ముందు సిద్దివినాయకుడు (పత్యక్షమవుతాడు. కోలాటం 

వెయ్యాలన్నా, నృత్యం చెయ్యాలన్నా ముందు గణపతి స్తుతి ఉండాల్సిందే. 

వినాయకుడు (పకృతి ఉపాసనకు చక్కని (పతీక అని కొందరంటారు. సర్వ 

విఘ్నాలను పరిహరిం చేవాడని మరికొందరంటారు. విద్యను (ప్రసాదించే విద్యా 
గణ పతి విద్యార్థుల పూజలందుకుంటాడు, బుద్ది, సద్ధిభార్యలుగా గల వినాయ 

కుడు జ్ఞానమూధర్శిగా మరికొందరికి దర్శనమిస్తాడు. ఇలా ఏ రూపంలో కొలి 
చినా వినాయకుడు అన్ని దోషాలను పో గొట్టి మేలు ణు చేకూర్చడం మాతం నిజ 
మని జానపదులు నమ్ముతారు. 

వినాయక చవితిలో ఇంకా (ప్రాచీన కర్కకాండల అంశలు పూర్తిగా 

కనుమరుగు కాలేదు. అందువల్ల పూజా విధానం కూడా కొంత దీర్చ గానే 

ఉంది, విపే ఖ్నుశ్వరుడికి మండపం నిర్మించి, మామిడాకులతో, అరటి. పిలక 
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లతో అలంకరించి. మధ్య తొమ్మిది ధాన్యాలను పోసి వినాయకుడిని నిలిపి 

అర్థ శిపాద్యాది విధులతో ఆవాహన చేసి అంగపూజను చేయాల్సి ఉంటుంది. 

వినాయక చవితికి ముఖ్యంగా కుడుములు, ఉ౦(డ్రాబ్శ్ చెయ్యాల్సిన 

పిండివంటలు, వాయనం ఇవ్వాల్సినవి వే. ఏటితోకూడా కలిపి 2! పిండివంటలు 

చెయ్యాలి. 2] ఆకుల “పతితో పూజ చెయ్యాలి. వినాయకుడికి గుంజిళ్లు 
తియ్యడం పిల్లలకొక వ్యాయామం, ఇది కర్నాటకంలో అయితే ఇం కాౌవై భ 

వంగా జరుగుతుంది. పసిపిల్లలు అకీంతలు తీసుకొని (పతిగడప ఎక్కి. 

వినాయకుణ్ణి దర్శించి అక్షింతలు వేసి. గుంజిళ్ళుతీస్ వస్తారు. ఆం (ధకర్నాట 

కాలలోకొన్నిచోట్ల _పజలొక్కచోటచేరి చందాలు వేసుకొని, సెద్దవినాయకుణ్ణి § 

eh సి, నడివీధిలో (ప్రతిష్టించి కొన్నిరోజులు పూజలు జరిపి తర్వాత వై భవంగా 

ఊరేగింవుచేసి గణపతిని నీళ్ళలో వదలివేసారు. ఇంట్లోపూజచేసేవారు గణపతి 

విగహాలను (పతిసంవత్సరమూ ధాన్యపుగాదెలోపెడారు. ఏకేటా ధాన్యం 

వృద్ధిఅవుతుందని వారి నమ్మకం. వినాయకుణ్ణి నీటిలో వదిలిన వారుకూడా, 

బురదను కొద్దిగా తెచ్చి ఇంట్లోగా'చెలకు పూసారు. 

ప! 

£] 

దసరా: 

ఒకప్పుడు తెలు గువారు వైభవోపేతంగా జరుపు కుందుండిన ఉత్సవం 

దసరా. నేటికీ దసరా పండుగలో పూర్వపువై భవం తాలూకు చిహ్నాలు కొంతికు 

కొంత కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఆ౦(ధ్రకర్నాటక (పజల కూడలిగా ఉండి, 

(శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మహోజ్వల కీర్తి కిరణాలను నల్దెసలకు (ప్రసరింప జేసిన 

హంపీలో దసరా వైభవాలసు చూచేందుకు రెండు కన్నులు చాలకుండా ఉం 

డేవి. దసరా ఉత్సవాలను తిలకించిన దెళవిదేశీయాత్రికులు విజయనగరరాజుల 

రసికతను వేనోళ్ళ కీర్తించారు. జాతీయపర్వంగా దసరాను ఆచరిస్తుంటి 
కర్నాటక రాజ్య(పజలందరూ రాజధానిలో సమావేశ మయ్యేవారని అబ్దుల్ 

రజాక్ అనే చరిత్రకారుడు [వాళాడు. నేడు మహర్న్ష్నవమినిబ్బ ఆనాటి వై భవా 

నికి, విషాదభరితస్మృతి చిహ్నంగా మిగిలిఉంది. 

ఆశ్యయుజమాసంలో పాడ్యమినుంచి, నవమివరకు,. నవరా(త్రులను 

పదవరోజు విజయదశమిని జానపదులు ఈ నాటికీ ఆచరిసారు. మొత్తంపది 
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రోజులు వరుసగా పండుగరోజులం కే. సంవత్సరంలో ఈ సందర్భానికి ఎంత 

(ప్రాముఖ్యం ఉందో ఊహించగలం. నవరాతుల సందర్భంలో బొమ్మల 

కొలువు' తీర్చి. పేరంటాం (డను (పతిదినం ఆహ్వానించి, పాటలుపాడి, ఆరతు 

లిచ్చి సంతోషంగా కాలం గడపడం నవరాతులవిశేషం. 

దసరా దళర్యాతులు జరపకపోయినా సరన్వతిపూజ, దుర్గాష్టమి, మహ 
ర్నోవమి, విజయదశమి అయినా తప్పక ఆచరిసారు* ఆం|చులు సరనస్వకతిపూజ 

నాడు పిల్లలు చదుపుకొ పుస్తకాలు 'పెట్టిపూజచేస్తారు. నవరా తులలో పూటలు 

పొందే వస్తుపులు ఆయుధాలు, ఆయుదపూజ రాజాధిరాజులకాలంనుం చి సంక 

ముంచి నేడు ఆ ఆన్నివస్తుపులకు చేసేవూజగాత తయారయింది. నై కీలు. యాటారు 

సెకిలు, వీరువాలు, కుర్చీ, బెంచీ, ఏచై తేనేం_పసుపుకుంకుమబు , పూలు 

అలంకరించుకుంటాయి. వివిధ వృత్తులకు సంబంధించిన పరికరాలను కూడా 

పూజలు చేస్తారు, విజయదశమికి నిద్యాభ్యాసం (వారంభించాల్చిన పిల్లలకు 

ముఖ్యమైనది. అన్నివిధాలా శుభారంభానకి విజయనళమి మంచిదని మన 

నమ్మకం. 

దసరాకంటె ఎక్కువగా దేశమంతటా ఆనందంతో ఆచరించే పండుగ 

దీపావళి. చీపాలపండుగగా (పసిద్ధి చెందిన ఈ ఉత్సవం రెండుమాడురోజులు 

వైభవంగా సాగుతుంది. ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశిని నరక చతుర్ర శి పేరుతో 

అమావాస్యను దీపొవ? పేరుతో జానపదుణు, శిష్టులు అనే భేదం లేకుండా 
అందరూ. ఆచరిసారు. దీపావళిని గురించి రెండుమూడు కథలున్నాయి. 
మొ త్తంమీవ సత్యభామసహ కారంతో శ) కృష్ణుడు నరకాసురుణ్ణి సంహాఎం 
వాడనేది మాతం అందరికీ తెలిసినకధ. 

నరక చతుర్దశినాడు ఏ తెల్లవారుయూమున లేచి తలంబున్నానం చెయ్యాలి 
ఈస్నానంతో నరకా సురుని పీడవదలిపోతుందని నమ్మకం. దీపావళి ఆ మావాన్య 
రోజు వస్తుంది క కాబట్టి ఆ దినం కొందరు కొ _క్రగుడ్డలు కట్టుకోరు. అలాంటి 
వారు నరక చతుర్దశినాడే కొ త్తగుడ్డలు ధరిస్తారు. కొ త్తఅల్లన్ళ ఇంటికివచ్చి 
ఉం పే, తప్పక ఆ తవా రింట్లో దీపావళికి 'తిష్టవేస్తారు. దీపావళికి ఎంతలేని 
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మో ys; గి దాటే న్ా ల వాళ్ళయినా కూతురికి కొ త్తఅ స్పుడికి ట్టలు పెడారు. పండుగ, బట్టల సంబచ 

క గ్ యూ గర్గ an శ మంళా చతుర్ధశినా డే ముగుస్తుం ౦ది. ఓపావళినాడు టపాకాయలతో ఊరువాడ 

అంతా మార్మాగుతుంది. ఈ శబ్దాలు తర్వాతకూడా కొన్ని దినాలవరకు విని 
తె అన అస్ ది ' wr. ష్ నా బుస్తూనే ఉంటాయి. ఎపావళినాడు వరునగా వాలను పెట్టి ఆమావాస్య నాడు 

వెలుగును కొని తెచ్చుకుంటారు. 

నరకచతుర్దశికి ముందురోజును కొంవరు ధన తయోదకి శిగా ఆచరిసే. 
nae.) 

అమావాస్యకు తర్వాత రోజును కొన్నిచోట్ల బలిపాడ్యమిగా ఆచరినారు, 

రా_ర్తీక శుద్దపాడ్య మే ఈ బలిపాడ్యమి. ఐబలిచ్యకవ ర్హిని మించిన దానకూరు 

లుండరు వసు స్తుపులను దానమిష్యడంకా క తన్నుతానే శ తుపుకు దానం  ైమ్నుకున్న 

వితర ణనిలి బలి. బలిచక్రవర్తి రిని. ఆయనభార్య విద్యావతిని పూజించ జ ౮ EA 

దాయం ఒకటి ఈ విధంగా వచ్చికొ న్ని చె చోట్ల ఈ నాటికి ఆమలులో ఉండి 

కేరశలో అయితే బలిచ కప ర్తి తమను పరిపాలించాడని నమ్మి, వారు ఆమ 

తా తీయ పర్వమైన ఓనంను బలి ప్రీత్యర్థం జరుపుకుంటారు. 

నం (క్రాంతి 

పెద్దపండుగ అనేపేరుతో తరతరాలుగా. ఆంధ్రదేశంలో ఆందరి 

నంతోష సం[భమాలకు కారణమైన పండుగ సం[కాంతి. (పతి దేశంలో 

పతి ప్రాంతంలో ఆహారధాన్యాలు ఇంటసుండి కళకళలాడుతుండగా జరుపు 

కంనే పండగ ఒకటి తప్పక ఉంటుంది. (ప్రాచీనకాలంలో వేట [పథాన 

వృత్తిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మంచి జంతువుదొరికితే అచేపెద్దపండుగ చేపలు 

పట్టి జీవించేవారికి 'పెద్దచ ప దొరికితే పర్వం... వ్యవసాయం ముఖ్యప్య త్తిగా 

జీవించేవారికీ ఇంటికి ధాన్యలక్ష్మి వసే అదేపెద్దపండుగ, - దేశానికి వెన్నెముక 

అన్న(పదాత అని మనం మనస్పూర్తిగా ప్రాగిడి ఆరాధించవలసిన రైతుకు 

ముఖ్యమైనపండుగ సం(క్రాంతి. నిజమైన అర్థంలో జానపదుల పండుగజఇది. 

ఇతర పర్వాలన్నీ పూర్తిగా జానపదాలు. అనిచెప్పడానికి వీలుకాదు. కొన్ని 

పట్టణాలకు సంబంధించినవి కొన్ని పల్లెపట్టుల్లో చాలావరకు కనుమరుగవు 

తున్నవి. అయితే సం (కాంతి ఈనాటికి నిజమైన జానపదుల పండుగగా నిలచి 

ఉంది. దీనికి ముఖ్యకారణం ఇది రై తుల పండగ కావడమే 
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సం (కాంతిని ఎంత కాదన్నా మూడు రోజుల్దె నా జరుపుకుంటారు. 

మొదటిరోజు భోగిపండుగి, మకరస౦ [కమణకాలం౦ పితృదేవతలను సంస్మ 

రించుకోదగిన పుణ్యడినంగా భావించేవారు, భోగిపండుగనే నిజమైన పండు 

గగా, సంతోషకరమైన పర్వంగా ఆచరిస్తారు. ఆనాడే తలంటుస్నానాలు, 

కొ త్తగుడ్డలు కట్టుకోవడం చేస్తారు. లై 

భోగినాడు తెల్తివారు మయమూమున లేచి ఇంట్లో ఉండే పాత తొట్టబుట్టి. 

చేట, చీపురు కట్ట మొదలై నవన్నీ పోగుచేసి భోగిమంట వేసి చుట్టూ కూర్చు? 

చలికాచుకుంటారు. తర్వాత తలంటి పోసుకొని, కొత్త గుడ్డలు కట్టుకుంటారు. 

ఇప్పటి వరకు చెప్పిన పండుగలు చాంద్రమానాన్ని ఆనుసరించేపయితే. 

సం|(కాంగి మాతం సౌరిమానాన్ని అనుసరించేది. జనవరి 18,14 తేదీలలో 
భోగి, సంకాంకి వస్తాయి. సూర్యుడు మకరరాశిలోకి (ప్రచేశించేది కాబట్టి 

మకర సం(క్రాంతిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ పండుగకు ఖగోళంలో మార్చు 
జరిగిన మే, ౨ళు జీవితంలో మార్పువస్తుంది. వాతావరణంలో మార్చువస్తుంది. 

అందుచేత ఈ పండుగకు అన్ని విధాలా వైశిష్ట్యం ఉంది, 

సం(కాంతి జానపదులకు చాలా ఇష్టమైన పండుగ. జానపద కళ లెన్నో 

ఈ సందర్భంలో (_పదర్శన భాగ్యాన్ని పొందుతాయి. ఒకవైపు హరిదాసులు, 

మరొక వైపు బుడబుక్కలవారు. ఇంకొక వైపు “గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియని 
సాడరమ్మా గొబ్బియళ్శొ అంటూ గొబ్బి తటే జానపద స్త్రీలు దర్శన 

మిచ్చేఏ సంక్రాంతి శుభ సమయంలోనే. భోగిపళ్ళు పోయించుకునేది ప 

పిల్లలు, సం|కాంతిరోజు పూజలు పొం దెది పితృ దేవతలు, మూడవ రోజు 

అలంకరణ పొందేది పశువులు. పిలిలు, పెద్దలు, ఉండేవారు, చనిపోయిన 

వారు, పాడి, పంట, రైతు చెలికాడై న ఎద్దు-ఇలా ఇన్ని పాత్రలు భాగం 

వహించే పండుగ మరొకటి లేదేమో. ఇంత వైవిధ్యం కలదీ మరొకటి లేదు. 

గొబ్బిచన్న, భోగిమంటలు, భోగిపళ్లు, హరిదాసుల గీతాలు, బుడబుక్కలవారి 

భవిష్యత్తులు, దాన ధర్మాలు, సం(కాంతి పొం గళ్లు, రంగురంగుల రంగ 

వల్లులు, కనుమనాడు పశువుల అలంకరణలు, పరుగు పందాలు, తర్చణాలుః 

రకరకాల పిండివంటలు - జీవితంలో ఇంతకంటె వైవిధ్యం - ఇంశెప్పుడు 

చూడగలం : 
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చవోళీ పండుగ : 

యావద్భారత ఖ్యాతి నార్జించిన పండుగల్లో హోళీ ఒకటి. ఆం 

దేశంలో ఈనాడు కొన్ని (పాం తాల్లో మాతం హోళీ ఆచరించడం జరుగు 

తున్నది. అయికే ఒకప్పుడు చాలా వైభవంగా జరిగేదనడానికి. అల్లోనేరెచ్ళు, 

కాముని పాటలు, జాజర పాటలు మొదలయినవి తెలుపుతున్నాయి. ఫాల్గుణ 

శుద్ధ పౌర్ణమికి కాముని పున్నమ అని పేరు. కొండవీటి రాజుల కాలంసుంచి 

కూడా ఇది ఆ౦(ధ్ర దేశంలో వైభవంగా జరుగుతుం చేదనటానికి దాఖలాలు 

ఉ న్నాయి. విజయనగర రాజులు తమ రసికతకు అనుగుణంగా కా మోత్చవాన్ని 

ఇంకా గొప్పగా జరిపేవారు “హోలి హోలిర రంగ హోలి. హోలిర చమ్మ 

కేశి” అని పాటలు పాడుతూ నేటికీ తెలంగాణాలో, రాయల సీమలోని వన్ని 

[పాంతాలలో హోలిని ఆచరిసారు. ఉత్తర భారతంలో “హోళిక" అనే రాక్ష 

ర 

బొమ్మను చేసి, దాన్ని కాల్చి “చంపుతారు.” శివుడు కాముని దహ నం చేస 

నందుకు సంకేతంగా కాముని పేరుతో పాత వస్తువులను భోగిమంటలుగా వేసి 

కాల్చడం కూడా కొన్ని (పాంతాలలో ఉంది. 

తాడు, నోములకు దగ్గర సంబంధముండే మరి రెండు పండుగలను 

పేర్కాని, స్త్రీల (వతాలను గురించి వివరాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. [బతు 

కమ్మ పండుగ, బొడ్డెమ్మ పండుగ అనేవి తెలంగాణా (పాంతంలో బాగా 

(పచారంలో ఉండేవి. వీటిని గురించిన వివరాలను డా. వి, రామరాజుగారు 

తమ “తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యములో ఇచ్చారు. (1978: 457- 

4683). 

నవరాశి తొమ్మిది దినాలు (బతుకమ్మ పండుగ, అంతకుముందు 

తొమ్మిది రోజులు బొడ్డెమ్మ పండుగ జరుపుతారు. బొడైెమ్మ ముఖ్యంగా పిల్లల 

పండుగ. ఊరిలోని వారు ఒక్కచోట సమావేశమయ్యే సామాజిక పర్వమిది. 

పృట్టమ న్నుతో బొడ్డెమ్మను చేసి గోరంట, వీరపువ్వులతో అలంకరించి, పల్లె 

టూరి వాడకొక్క కుటుంబం వారు నిల్చితే అక్కడే మిగిలిన వారు చేరుతారు. 

తొమ్మిది రోజులు పాటలతో, ఆటలతో గడిచిపోతుంది. తర్వాత బొడైమ్మను 

అర్చించి, (పతిదినం పిల్లలు తెచ్చిపోసే వియ్యంతో పరమాన్నం వండి పంచి 

పెడ్సారు. తర్వాత బొడ్డెమ్మను పాటలు పాడుతూ ఒక బావిలో వదలిపెడ్తారు. 
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(బతుకమ్మ పండుగ కూడా సామాజిక (పాళాన్యం కలది. పశ్లెటూళ్ళ 

లోని స్తీ పురుషులంతా ఒక్కచోట చేరే అవకాశాన్ని ఈ పండుగ కల్పిస్తుంది, 

ఈ పండుగదినము లందు (ప్రతిదినము వెదురు లేదా దుసేరు తీగెలతో నల్లిన 

సిచ్చెలో గుమ్మడి పూవులు పరచి వాన్నిపై త౦ గడు, పెడి తంగెడు, గునుగు, 

నుప్వు, రుద్రాక్ష, కట్ల, గట్టు గొరిమిడి, కాకర, వీర. గన్నేరు, పొట్ల, 

కిట్లాయి పువ్వులతో "బతుకమ్మ ను పేర్చి దొన్ పై గొరమ్మను నిల్చెదరు. నువు 

కుంకుమలతో నర్చించి పగలే (బతుకమ్మలను నోమజ్జిలో నొక పీటపై పెట్టి 

యుంచెదరు. సాయంకాలము నాలుగు గంటలవరకు పెద్దలు, పిన్నలు తమకున్న 

విలువగల వస్త్రములు, భూషణములు ధరించి (బతుకమ్మ"”ను తలకొకటి చేతు 

లలో పట్టుకొని ఊరిబయట చెరువుదరినో, కాలుప కడనో, గుడియందో గుమి 

గూడి (బతుకమ్మలను మధ్యన నిలిపి చుట్టు తిరుగుచు చేతులు తట్టుచు పాటలు 

పాడెవరు (బి. రామరాజు 1878 : 459). ఈ పండుగలో కోలాటప్పు పాటలు, 

చందమామ పాటలు, ఉయ్యాల పాటలు వినిపిస్తుంటాయి, 

నోములు - (వ్రతాలు 

స్థూల దృష్టికి పండుగలు వతాలు ఒక్కటిగా నే కనిపిసాయి. అయితే 

పేరే సూచిస్తున్నట్లుగా “వతం” అనగానే ఏవో దీక్ష పూనడమనే అర్ధం వస్తు 

న్నది. కుటుంబ సంక్షేమం కోసం కర్మ్మసధానంగా ఆదరించే _వతంలో హజా 

విధానానికి ఎక్కు-వ ప్రాధాన్యం ఉంది. స్పరుషులు మొదటి నుంచి కర్మకాండ 

లలో స్త్రీలకు ఎటువంటి పా;త్రనూ ఇచ్చేవారు కాదు. నేటికీ ఆబ్దికాలలో, 

యజ్ఞయాగాదులను బోలిన కర్మ కాండలలో స్త్రీకి స్థానం లేదు. కదిమవాసులలో 

అయితే ఈ నిషేధం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని రకాల కర్మకాండలలో 

స్త్రీ (ప్రవేశానికి ఎంత వరకు నిషేధం ఉందంటే, ప్రీ గనుక అ ఆచరణ విధా 

నాలను చూస్తే చంపివేస్తారు. ఇలాంటి నిశ యధాలు, నియమాలే బహుశా 

నోములు, (వ్రతాలు ఉదృవించడానికి కారణమై ఉండవచ్చు. పురుషుల యజ్ఞ 

యాగాదులను, జాతరలను సరళం చేసి, సూచ్యం చేసి, సాక్విక పద్ధతులుగా 

మార్చి ప్రీలు నోములను, (వతాలను తయారు చేసుకున్నారు. 
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 *వతములలోకెల్ల నుత, మ (వ్రతము? అని (ప్రకి _వతము వేసేటప్పుడు. 

చెప్పడం అలవాటే. ఇక (వతాల వల్ల కలిగే లాభాలను పట్టి చేసుకుంటే మన 

జీవితానికి ఒక (వతం చేసినా సుఖ సంతోషాలకు ఏ లోటూ రాదనిపిస్తుంది. 
ఆ స్పైశ్వుర్య సిద్ది, వుణ్యలోక (ప్రాప్తి, అన్ని రకాల కష్టాలనుంచి విముక్తి 

(పతి (వతం వల్ల జరిగేవే. అయినా (పతి సంవత్సరం మళ్ళీ మళ్ళీ నోములు, 

(వ్రతాలు ఆచరిస్తూనే ఉంటాం. కలలు కంటూనే ఉంటాం. 

మనిషి ఆశాజీవి. నన్నయ నాటికే తెలుగునాట నోము, (వతాలు స్త్రీల 
నమ్మకాలకు (పతీకలుగా ఆచరింపబడుతుండేవి. శకుంతల దుష్యంతుని తిర 

స్కా_రానికిలోనై. విసిగి వేసారి ఇలా అంటుంది: “నుడువులు వేయ నింకేల 

యిప్పాటి నోములు - దొల్లి కడగినోచితిని గాకేమి ? 

నోములు (వతాలలో కొన్ని 

వరలక్ష్మీ వతం, మదనద్వావశీ వతం, ఏకాదశీ వతం, మంగళ గౌరీ 

(వతం. కామేశ్వరీ (వ్రతం, చిక్కుళ్ళ గౌరీ (వ్రతం, నిత్యదానం నోము, 
దిప దానం నోము, పసుపు గౌరీ నోము, చల్లచిత నోము, మోచేటి పద్మం 

నోము, చిట్టిబొట్లు నోము, కృత్తిక దీపాలనోము, మూసివాయనాల నోము, 

ములగగౌరి నోము, తరగని అయిదువతనం నోము, లక్షవత్తులనోము, 

నెలసం(క్రమణ దీపాలనోము. 

వరలక్ష్మీ (వతం 

తెలుగు పడుచులకు చాలాముఖ్య మైన (వతమిది. మగధదేశంలో కుండిన 

మనే పట్టణం . అక్కడ చారుమతి అనే పత్నివత. ఆమెకు లక్ష్మీదేవి కలలో 

కనిపించి *నేను వరలక్ష్మిని, శ్రావణ శుక్రవారంనాడు నన్ను పూజిస్తే పీక 

సకల ఐశ్వర్యాలను (పసాదిసానిని చెప్పింది. ఈ (వ్రతాన్ని చేసి ఇల్లంతా 

బంగారం చేసుకున్నదా ఇల్లాలు. శ్రావణమాసంలో శక్తి ఉన్నవారు అన్ని 
శు(క్రవారాలు వరలక్ష్మిపూజ చేసుకుంటారు. లేకుంటే మొదటి శుక్రవారం 

పూజ చేసుకుంటారు. పొర్లమికీ మందువచ్చే శుక్రవారమే ఈ (వ్రతమని మరి 
కొందరంటారు. (|వ్రతంరోజు ఇలిలికి, ముగ్గులుపెట్టి, మంటపాన్ని తయారు 
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చేసి, దానిమధ్య చెక్కపీటను వేసి. బియ్యంపోసి, మధ్యలో కలశం పెడ్రారు, 

రాగి చెంబునో, వెండి చెంబునో. ఏదీ లేకుంపే ఇత్తడి. చెంబునైనా పెట్టి, 

దానికి కళ్ళు, ముక్కులు, చెవులు అతికినారు. తమతమ శత్ర్యానుసారం ఆ కల 

శానికి ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. చెంబుపైన అంకాయను ఉంచి వరలక్ష్మీ 

దేవిని ఆవాహన చేసి పూజకు ఉప(క్రమిస్తారు. ధూపదీప నై. వేద్యాలతో వర 
లక్ష్మీదేవిని పూజించి, తోరాన్ని కట్టుకుని, వాయనాన్ని ఇచ్చి, పన్నెండు రకాల 

పిండివంటలతో షడసోపేతంగా భోజనం చేయడం (వతంలో భాగమే, 

ఇలాంటి (పైతాలను ఎవరో ఒక్కరే చేసుకొనే _పశ్నేలేదు. నలుగురు ము త్ర 

యిదువలు చేరితేనే నోముగాని, (వతంగాని. 

శ్రావణమాసమంతా స్త్రిలమాసం. ఈ మాసం పెట్టగానే (పతిఇల్లూ 

కళకళలాడుతుంటుంది లక్షీ పార్వతులకు ఈ మాసమంతా పూజలే ,ముగ్గులు, 

తోంణాలు, పసుపుకుంకుమలు, నూతనవస్తాలు, పేరంటాళ్ళతో సం(భమంగా, 

ఉంటుంది. శ్రావణమాసంలో వరలక్ష్మీ వతంతోబాటు (శావణసోమవారం, 

(శావణమం౦ గళవారం , (శావణ శుకవారం, (శావణశనివారం ఈ అన్నీ. 

పవి త్రమైన వే, ముఖ్యంగా (శావణమ౦గళవారం, (శావణశు. కవారం౦ స్రీలకు 

సుఖశాంతులనిచ్చే (వతాలుగా _పఖ్యాతాలు. 

(శావణజమ౦గళవారానికి చెందినకధ చాలాన్వారస్యకరంగా ఉంటుంది. 

రాజదంపరులకు శివుని మహిమవల్ల పుత్రుడు కలిగాడు. అయితే అతని 

ఆయుస్సు పనహారు సంవత్సరాలే. అతను పెద్దవాడై ఒక ఉద్యానవనంలో 
విశ్రమించి ఊఉ౦డగా _శావణమ౦గళవారం పూజకోసం పూలు కొయ్యడానికి. 

సత్యవతి అనే రాచకుమా ర్రెసచ్చి రాజకుమారుణ్ణి చూసింది. నారాయణుడనే 

పేరుగల ఆ రాజకుమారుడికి, సత్యవతికి వివాహమయింది. శోభనం నాటికి 

అతనికి ఆయుర్ధాయంపూ ర్రిఅయింది. చంపడానికి వచ్చిన పామును కలశంలో 
పెట్టి సత్యవతి వా సెనకట్టు క్రేసింది. దీనితో గండందప్పి, రాకుమారుడు 

_బతికిపోయాడు. ఆ త్తగారు తనకొడుకును కోడలు ఎట్లా (బతికించిందీ.. తెలుసు 

కోగోరగా, మాంగళ్యములుగల మంగళ గౌరును పూజించి ఈ మహిమ 

పొందినట్లుగా ఆమె చెప్పింది.. ఈ (వతాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు చెయ్యాలని. 

చెప్తారు. మొదటి సంవత్సరము ఐదుగురు ము త్రయిదువలకు, 'రెండవపీడు 
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పదిమందికి, మూడవఏడు పవిహేనుమందికి, నాల్లవఏడు ఇరవై మందికి, 

ఐదవఏడు ఇరవై అయిదుమందికి పసుపు, బొట్టు, గంధం, జో్యోతులపె 
ల 

పట్లిన కాటుకను ఇచ్చి. సెనగలు వాయనం ఇవ్వాలి, ద్ర 

పై రెండు ముఖ్యమైన (వతాలు కాక ఇంకా స్రీలు ఆచరించే నోములు, 

(వతాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఏటిలో బాల్యంలో, యొవనంలో, కౌమారంలో, 

వార్టక్యంలో ఆచరించే నోములున్నాయి. సంసారసుఖంనుంచి, కైవల్య 

(పా ప్లీనందు అన్నిటినీ ఇవ్వగలిగిన (వతాలు న్నాయి. 

పెళ్ళతయిన సంవత్సరం మాఘమాసంలో రథస ప్తమిరాగానే మొదట 
ఉదయకుంకుమనోముతో ఆరంభిస్తారు. (ప్రతిదినం పొద్దున్నేలేచ, మొగం 

కడుకొని, బొట్టుపెట్టుకొన మరొక ముత్తయిదువుకుకూడా బొట్టుపెట్టాలి. 

ఇక్కొాటఏడాది ఈ విధంగాచేసి చివరవా యనమిచ్చి ఉద్యాపన చేసుకోవాలి. 

ఉదయ కుంకుమనోము పట్టినవా రు దానితోబాపే చిట్టిబొ ట్టుకాటుకగారి. 

నిత్య శృంగారం మొదలై న వాటీని కూడా ఆచరిస్తారు. అయికే ఇవన్నీచేసే 
వాళ్ళు ఇప్పుడు అరుదై పోయారు. ఎందుకం పే ఇప్పుడు అంతనమ్మకంగాని 

ఓపికగాని, సోమతగాని ఉండేవారు తక్కువ. చిట్టిబొట్టు నోము పశ్రేవారు 

పొద్దున్నేలేచి. స్నానంచేసి, మడిగుడ్డలుకట్టుకొని పసువుగంధం పూసుకొని, 

బొట్టు పెట్టుకొని కథచె వెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఆయిదుగురు ముత్తయిదువులకు 

పసుపు, బొట్టు. గంధం ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందాలి. ఈ విధంగా. నంవ 

త్సరం చెయ్యాలి. ఐదు బొట్టుపెటైలుకొని వాటిలో అద్దం, దువ్వెన, పనుప్ప, 

కుంకుమ. కాటుకకాయ. పండుసెట్టి వక్షిణతాంబూలాదులతో ము ము త్తయిదువకు 

దానం ఇవ్వాలి. 

పళ్ళనోములు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో పాతికపళ్ళనోము ఒకటి. 

ఏడాదివరకు దినమూ కథచెప్పుకొ ని చివర పెద్దము త్తయిదువును పిలిచిబొట్టు 

పెట్టి పాతికపళ్ళను, చీర, రవికలతో, తాంబూలంతోపాటు. పళ్ళాన్నికూడా 

చానంఇవ్వాలి, ము త్రయిదువకు ష[డ్రసోపేతంగా భోజనం పెట్టాలి. పదహారు 
పళ్ళనోమయితే ఇంకా ఎక్కువఖర్చు ఉంటుంది. ఒక్కొ-క్క_సౌరికిఒకొ_క్క_ 
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రకం పండ్లు పదహారువంతున దానమివ్వాలి. చివరికి బంకాయలు పదహారు 
సెట్టి తాంబూలం ఇచ్చి, ము త్తయిదువకు భోజనం పెట్టి శకానుసారం రవికల 

గుడ్డయినా పెట్టిపంపించాలి. 

ఒక్కొాక్కనోముకు ఫలితాలు ఒక్కొ-క్క-సారి వేరువేరుగా ఉంటాయి. 

ఆదివారంనాడు ఉపవాసం ఉంటే బిడ్డల ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఒకనమ్మకం. 

_కడుపుళోకం లేకుండా చేసుకోడానికి పూర్ణాది వారముల నోము నోసారు. 

(పతిఆదివారం కథచెప్పి అక్షంతలు వేసుకొని, ఒక్క_పొద్దు ఉండాలి. కొన్ని 

వారాలు ఇలా ఆచరించిన తర్వాత ఒక ము త్రయిదువకు తలంటినీళృపోసి 

అయిదుతూనికల వియ్యం, ఉం(డ్రాళ్ళువండి దకశణతాంబూలాదులనుఇన్యాలి. 

ఎవరై నా మాట్లాడకపోతే “మూగనోము” పట్టారంటూంటారు. మోచేటి 

పద్మం నోముకే మూగనోము అనిపేరు. ఆశ్వయుజబహుళ అమావాస్య 

నుంచి కా _ర్రికశుద్ద పూర్ణిమవరకు సాయం తం వేళ స్నానంచేసి, తులసమ్మ 

దగ్గర నాలుగుపద్మాలు పెట్టినాలుగు వత్తుల దీపం వెలిగించి మాట్లాడకుండ 

నలుగురు ము త్రయిదువలకు బొట్టు సెట్టి నాలుగు నక్షతాలు లెక్క పెట్టాలి. 

రెండవసంవత్సరం ఎనిమిదిపద్యాలుపెట్టి, ఎనిమిదివత్తుల దీపం వెలిగించి, 

ఎనిమిది మంది ముత్తయిదువులకు బొట్టుపెట్టి ఎనిమిది నక్ష(తాలు లెక్క 

పెట్టాలి. మూడోఏట పన్నెండు పద్మాలుపెట్టి, పన్నెండువ త్తుల దీపంవెలిగించి, 

పన్నెండుమంది ము త్తయిదు వులకు బొట్టు పెట్టి, పన్నెండునక్ష(తాలు లెక్క 

పెట్టాలి. ఇదేలెక్కన ముత్తయిదు వలకు నల్లపూసలు, లక్కజోళ్లు, దక్షీణ 

తాంబూలాలు ఇయ్యాలి. 

పెళ్ళి గుమ్మడినోము అనే పేరుతో బూడిద గుమ్మడి పళ్ళను దానం 

ఇస్తే సకల సంపదలు కలుగుతాయని నమ్మకం. సవతితల్లిబాధి తప్పించుకో 

డానికి మొగదోసిళ్ళనోము అన్నది ఉన్నది. దినము పసుపుకలిపిననీజ 

మూడుదోసిళ్ళ వంతున లెక్కచూచుకొని పోసుకోవాలి. సంవత్సరంతర్వాత 

_ మూడుదోసిళ్ళ ముత్యాలు, మూడుదో సిళ్ళ పగడాలు శివాలయంలో పూజచేసి, 

దక్షిణ తాంబూలాదులతో ఇవ్వాలి. 
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(ప్రసిద్ద _వతాలలో సావి(త్రిగౌరీ(వ్రతం ఒకటి. సంక్రాతి తర్వాత రెండవ 

దినం చెయ్యాల్సిందిది. ఇది (పత్యేకంగా ఇళ్ళలో ఆచరించేదికాదు. ఒకరి 

ఇంట్లోగాని, గేవాలయంలోగాని చాలామందిస్తీలు చేరి నోచుకుంటారు. 

పొద్దున స్త్రీలు తలంటిపోసుకొని, మడి గుడ్డలు కట్టుకొని, కంసాలిఇంటికివెళ్ళి 

సావి త్రీగౌరిని మంగళవాద్యాలతో శ్రీసుకొని వస్తారు ఒకొ, గాక్కూరోజు 

ఒకొ్మ-క్కు పిండివంటవంతున పులగం చిమ్మిలి, ముద్దకుడుములు, 

నానువాలు , అప్పాలు, వడలు, అట్లు, పాయసం౦ంచేసి చివరిరోజు తొమ్మిది 

రకాల కాయలు వేసిన పులుసుచేసి అమ్మవారికి నై వేద్యం పెట్టాలి, శఈళ్ళవతంల్ 

తొమ్ముదికి చాలా (పాధాన్యం ఉంది, నోము చెయ్యాల్సింది తొమ్మి దేండ్లు 

తొమి; శ్రది సూ(తాలకోరం. తొమ్మిది భక్ష్యాలు, తొమ్మిది ఆకులు, వక్కలు, 

తోమ్మిది నలపూసలు, తొమ్మిది మూసివాయనాలు, ఇవ్వాలి, నలుగురూకలసి 

ఒక్కచోట నోచుకునేది కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ (ప్రాధాన్యత ఉంది. 

నోములు, (వతాలవల్లి కలిగే లాభాలేమిటిఅని ఆలోచిస్తే మొదట 

నలుగురూచేరి సంతోషంగా కాలంగడపడమని చెప్పవచ్చు, “*వీజమునందు 

వృకీగుణ ధర్మములన్నియు గర్భితములై యున్నట్లు ఈ (వతములయందు 

దయ, సత్యము, శౌచము, నీతి, ఆరోగ్యము, మోక్షము మొదలయినస౦ వ 

దాయము లన్నియు గర్భిత మైయున్నవి. సమ _స్తఅ భీష్టములు నెరవేరుటకు 

పురుషులకు తపస్సు ఎట్లు నిర్రేశింపబడినదో స్త్రీలకు [వతము అట్లు నిర్ణయి౦ప 

బడినది.....ఈ (ప్రతములందు నిగూఢమైన. మొదటి ధర్మము వితరణ (వ్రతము 

“సీర కలిగినంతలో పండో, పత్రమో, వస్తువో వస్త్రమో, ధనమో, ధాన్యమో, 

_భోజనమోఇతరులకు చెందజేయుట యనునది ముఖ్యలక్ష్యముగా కనిపించును” * 

( తెలుగువిజ్ఞాన సర్వస్వము -సంస్కృ్బృతి--పు. 909-910) 

నోములు, (వతాలవల్ల ఏమీ లేకున్నా పొద్దున్నే లేవడం, స్నానం 

చేయడం, నివేదిత (ప్రసాదాన్ని ఇంటిలోనివాళ్ళకు, ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళకు 

'పెట్టినతర్వాత తాను భుజించడం మొదలైన సదాచారాలు అలవడతాయి. 

అక్క చెల్లెం(డ్రను నిరాదరంగా చూడరాదని, ఆడపడుచును _పేమకో చూడాలని 

ఇంటికి వచ్చిన వారిని మర్యాదగా చూడాలని, ఐశ్వర్యం వలి, అధికారం వల్ల 

గర్వంతో వి(రవీగరాదని, శుచిత్వం లేకుండా ఉండరాదని నోములు, (వ్రతాలు, 
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వోధిసాయి. అయితే మూఢ ఢశనమ్ముకాలకు, తలాతోక లేని కథలకు, అరం లేని 

ఆచారాలకు కూడా ఇవి ఆలవాలాలయ్యాయన్న విషయం కూడా ' ఆర్థం చేసు 

కోవాలి. 

ఉత్సవాలు, జాతరలు : 

(పతి ఊళ్ళో ఏదో ఒక ఉత్సవం, జాతర, పరష, ఊ రేగింప్న 

ఎప్పుడూ జరుగుతూ ఉంటుంది. రథోత్సవాలు, తెప్పోత్సవాలు, నానావిధ 

సేవలు దేవుడి పేరుతో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి బయట 

జరిగేవి. పండుగలు, పబ్బాలు, (వతాలు నోములు కొన్ని సామూహికంగా జరి 

గినా చాలా వరకు అవి ఇళ్లలో జరిగే వే. అయితే ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు, 

జాతరలు మాత్రం సొమూహికంగానే జరుగుతాయి, 

ఊళ్ళో (పతి ఒక్కరిని ఒక్కచోట చేర్చే (ప్రయత్నం ఈ సందర్బంగా 

జరుగుతుంది. ఉత్సవాలు, జాతంలు తేదీల (షకారమైనా రావచ్చు. లేదా 

ఏదైనా మంచి రోజు నిర్ణయం చేసి ఆ చినం జరప వచ్చు లేదా ఏదేవతో, 

దేవుడో కలటో కనిపించి ఉత్సవంగాని, జాతర గాని జరపమం౦ "టే జం పవచ్చు. 

. జాతర కూడా ఒక విధంగా పండుగే. ఇది యా తాశబ్దతద్భపం. బహుశా 

యా (త్రార్థులను ఆకర్షించే పండుగ కాబట్ట ఈ పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు, 

జాతరలో పండుగ సం (పదాయాలు చేరి వుంటాయి, అయితే అన్ని పండుగల్లో 

జాతర సం పదాయాలుండవు. కొన్ని జాతరలు కేవలం కర్మకాండలతో కూడి 

వుండి, పండుగ సం(|పదాయాలు లేకుండా ఉండవచ్చు. ఇంతకు ముందు 

(ప్రసిద్ధ సుణ్యకేర్రాలలో జాతర జరిగేది. దేశం, నలు మూలల నుండి లక్షలాది 

(ప్రజలు ఒక గా చోట చేరేవారు, తర్వాత తర్వాత ఇవి ఒక్కాక్క. పల్లెకూ 

సత్యేకమైన పండగలుగా మారిపోయాయి. దేపుడు కొంత (పభావళాలి అను 

కుంకే ఒక్క దినం జాతర రెండు దినాలకు, మూడు దినాలకు కూడా వ్యాపి 
స్తుంది. దీనితో బాటు కేవలం ధార్మిక వాతావరణంకాక, జన సమూహానికి 

తగ్గట్లుగా వ్యాపార కార్యకలాపాలుకూడా (పారంభమవుతాయి. జాతర, "ఉత్స 

వాలనగానే బొమ్మలు అమ్మేవాళ్ళు, తిండి దినుసులు అమ్మేవాళ్ళు, వినోద 

కార్యకలాపాలతో డబ్బు చేసుకునే వారు, బొమ్మల నాడించేవారు, రంకుల 
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రాట్నాల వారు అందరూ తయారవుతారు. చిన్న చిన్నగా ఎద్దుల పరషలు 

కూడా జా(త్రకు తోడయ్యాయి, పథుల సంతలతో పాటు, ఇతర పదార్థాల 

సంతలు కూడా. (పారంభమయ్యాయి. ఇలా ఒక్కొక్కటే సమకూరగా. 

ఉత్సవం అన్నది నిజమైన అర్థంలో మహోత్సవ మే అయికూ ర్చున్నది. 

“జాతరిగా ఉండి. “పెద్ద తిరనాళ్ళలాగా ఉంది" “ఒట్టి పంతలాగా ఉందిగాని 

నిశ్శబ్దంగా లేదు" పంటి పలుకు బళ్ళలో ఈ పదాలు జనసందోహోనికి పర్యాయ 

పదాలయ్యాయి. 

ఆం(ధ్రదెశంలో లాగే భారతదేశంలోని మిగిలిన [ప్రాంతాలలో కూడా 

జాతరలు జరుగుతున్నాయి. కర్నాటకంలో మన లాగానే (పతి పల్లెల్లో ఏదో 

క సందర్భంగా జాతర జరుగుతుంది. పంజాబులో జాతరలను నాలుగు. 

విధాలుగా చేయడం జరుగుతుంది 1) వసంతగమనాన్ని సూచించే బసంతో 

ఏమి వంటి బుతు సంబంధమైన జాతరలు 2) పౌరాణిక (ప్రాధాన్యం 

ఉండే జాతంలు 3) గుగ్గ పీఠ్ వంటి వారి పేరుతో జరిపే జాతరలు. 

4) పండుగలకు సంబంధించిన జాతరలు (SOhinder Singh 56611, 

Folklore of the Puhjab, 0. 71). మధ్య (పదేశ్లోని . జాతర 

లలో పౌరాణిక సంబంధమైనవి నేపథ్యంగా ఉంటాయని తెలుస్తున్నది. 

{Shyam Parmar, Flok lore of Madhya Pradash,p. 48. 

వంచ 

ఉత్సవాలకు జాతర లకు భేదాన్ని కల్పించడం ఒక్కాక్క-సారి సాధ్యం 

కాకపోవచ్చు. బలి విధానాలు మొదలై నవి లేక సర్వ జనులూ న్వచృ్చంద 

వాతాషరణంలో పాల్లొనేవి సామాన్యంగా ఉత్సవాలని చెప్పవచ్చు. (శ్రీరాముడు 

కృష్ణుడు, రంగనాథుడు మొదలయిన వారికి చేసే ఊరేగింపులు, ఉత్సవాలు 

ఒక రకం, వాన కోసం. పంటల కోసం, ఊరి సంక్షేమం కోసం, జరిపే 

ఆచరణలు. ఉత్సవాలు మరొకరక్షం. సాం[క్రామిక రోగాలు మొదలై నవి 

నీర్మూల౦ కావాలని, దేవతలకు సంతోషం కలగాలని, దేవతల కోరిక నెర 

'వేర్చాలని చేసే జాతరలు మూడవ రకం. 

మామూలు ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులు ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక్కొక్క 

పండుగనాడు జరుగుతాయి. లేదా ఆ దేవుడి పేరిట ఉండే పండుగనాడు 

జరుగుతాయి. ఉదాహరణకు రంగనాధుడు? వేంకేశ్వరుడు వంటి దేవతలకు 
స్స 
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వై కుంఠఏకాదశినాడు పెద్దఎత్తున ఉత్సవం జరుపుతారు. (శ్రీరాముడికి 

శ్రీరామనవమినాడు, కృష్ణుడికి గోకులాష్ట్రమినాడు, నంసింహుదికి నరసింహ 

యంతినాడు ఉత్సవం జరుగుతుండి. ఉత్పవంతోబాటు లేక ఉత్సవంలో 

భాగంగా పూల సేవలు, పవళింపు సేవలు అర్చనలు మొదలై నవి జరుగుతాయి. 

ఉత్సవాలలో కల్యాణోత్సవం. రథోత్సపం, తెప్పోత్సవం వంటివి ఉన్నాము. 

వానకోసమో, మరేదైనా (పయోజనాన్ని ఆశించి కొన్ని పండుగలు, 

ఉత్సవాలు జరుపుతారు. వాన కోసం జరిపే ఎన్నో రకాల ఉత్సవాలున్నాయి. 

రెండు రోకళ్లకు కప్పనుకట్టి ఇంటింటికీ ఊరేగిస్తారు. (పతి ఇంటి దగ్గర 

దానికి నీళ్లు పోసి, పసుపు కుంకుమ చల్లుతారు. దాన్ని మోసుకొచ్చిన ఇద్దరి 

తల, మీద నీళ్లపోసారు. మరుసటి రోజే వానకురుస్తుందని జానపదుల 

నమ్మకం. 'జెంగుతారులో, రాయలసీమలోని కొన్ని (పాంతాలలో కగ 

ఉత్సవం లేక గరిగ చేస్తారు, బెంగుళూరులో అయితే దీనిలో కొన్ని లక్షల 

మంది పాల్గొంటారు. కరగ అనే పేరుతో కుండను, పూలకిరీటాన్ని తల మీద 

ఉంచుకొని అర్థర్మాతి నుంచి పొద్దుటి వరకు ఊరిలోని ఆన్ని ముఖ్య దేవాల 

యాలకు వెళ్ళి బయలుదేరిన దేవాలయానికి వళారు కరగ ఉత్సవం రెండు 

మూడు వారాలున్నదనగా, కరగనుమోసే పూజారి నిష్టతో దినమ్మూ పూజలు 
చెయ్యాలి. మితభుక్తం ఆచరించాలి, స్త్రీ సంపర్కం పనికిరాదు. కరిగ 

మోసే వాడిని దౌపదిదేవి ఆవహిస్తుందని, అందువల్లనే అతనికి దాన్ని మోసే 

జాతరలు జానపదులకు యజ్ఞయాగాదులతో సమానం. నిజానికి 

రెండింటి వెనుక ఉన్న నమ్మకం ఒక్కటే. రెండూ కర్మ మాగ్గానికి చెందినవే 

అయితే యజ్ఞయాగాదులు శిష్టులాచరించేవి, జాతరలు శానపదులాచరించేవి, 

రెండింటిలోను బలివిధానాలున్నాయి. మానవాతీతశక్షుల మీద మానవునకుండే 
నమ్మకాన్ని (పతివింబించే ఈ రెండు రకాల ఆచరణలు ఒకే నాణానికి రెండి 

ముఖాలు. 

లక్షీ, గౌరీ, మొదలై న దేవతలు (వతాల ద్వారా, నోములద్యారా, 

ఉత్సవాలద్వారా పూజలందుకుంటారు. అయితే ఆదిమ వాసులకాలంనుంచి, 
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నేటి వరకు సామాన్య (పజల చేత పూజలందుకొనే స్థానిక దేవతలు కొందరు 

న్నారు, పీ3త్రో కొందరు శిష్ట దేవతల న్టాయినుంచి (గామ దేవతల స్థాయికి 

చిగినవారు. కొందరు వీర నారీమణుల న్థాయినుంచి దేపతల స్థాయికి ఎదిగిన 

వారు. ఎల్లిమ్యా, పోచమ్మా, మైసమ్మ. బాలమ్మ, గంగమ్మ, చెంగాళమ్మ, 

ఇరగాళమ్మ, కలుగోళమ్మ. పోలేరమ్మ, కుంకాళమ్మ, అక్కమ్మ, అంకమ్మ, 

ముత్యాలమ్మ మొదలై నవారు జాతరలందుకుంటారు. (గ్రామాలను కాపాడు 

గ్రామాన్ని కాపాడే దేవత ఆలయం ఊరి పొలిమేరల్లో ఉంటుంది, 

అక్కడ ఉండి (గ్రామాన్ని ఆ దెవత రక్షిస్తూ ఉంటుందని నమ్మకం. (గామ 

వతలకు బలి తప్పనిన5 అనే అభిప్రాయం ఉంధి. బలి విధానాలను ఆధు 

నిక కాలంలో ఎన్నో చట్టాలతో నిషేధించినా ఏదో రూపంలో అవి ఉండనే 

ఉంటాయి. అంతగా బలివిధానాలు జానపద జీవితంలో ఒక భాగమైపోయాయి, 

(గామ దేవతల జాతరలలో ఎల్లిమ్మ దేవతలకు జరిగే జాతర ఆం(ధ 

లోనే కాక కర్నాటకంలో కూడా (పసిద్ది వహించింది. ఏళుకొళ్ళద ఎల్లమ్మ 
[a ౧౧ ఈ 

అనే పేరుగల సవద త్తి దేవతకు జరిగే జాతరకు 10-15 లక్షల మండి 

జనం వస్తాంట! నింబ (ప్రసూన మాల్యాలు ధరించి ప్రీలు జాతరకు రావడాన్ని 

నిగమశర్మోపాభ్యానంలో తెనాలి రామకృష్ణుడు పర్హించాడు. ఎల్లిమ్మ జాతరకు 

ప్ర్రలు అలంకరించుకొని వచ్చే విషయాన్ని తెలిపే పాటలు కన్నడంలో చాలా 

ఉన్నాయి. తెలుగులో రేణుకాదేని ఆవతారమైన ఎల్లమ్మను గూర్చి చాలా పొట 

లున్నాయి, డ్రీడాభిరామంలో “పరశురాముని కథిలెల్ల పౌఢిబొడె చాతుతరకీ_ర్రి 

బవనీల చకన రి" అని ఉంది, ఎల్లమ్మనే వేరు వేరు పేర్లతో పిలిచే సంప 
నం గం Trae) ష్ 

దాయముంది. తెలంగాణాలో పాములనుకూడా ఎల్లమ్మ దేవతగా ఛావించే 

సం[పదాయం ఉంది. (బి. రామరాజు 18702406) “స్వప్నమున పాములు 

కనపడిన ఎల్లమ్మ దేపతయని మొక్కు_కుందురు. చేనులో చెలుకలో పామువలన 

నపాయము గలిగిన ఎల్లమ్మకు కొలువులు చేయుదురు. లక్క_పోతలో గప్వులు 

నడికించిగాని గోడకు పసుపు కుంకుమబొట్లు విసనకజ్ద వెడల్పుతో దగ్గరదగ్గరగా 
' oa) ఠి "ఓ ళ్ 

బెట్టికాని ఎల్లమ్మ దేవతయని పూజలొనర్వురు. ఎరుక చెప్పువారి బుట్టలో గవ్వ 

లతో చేయబడిన ఎల్లమ్మ దేవత యుండును” (బి,రామరాజు 1978:466.4€7). 
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రాయలసీమలోని అనేక _పాంతాలలో గంగమ్మ జాతర వై భవంగా 

జరుపుతారు. ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో, కర్నాటకంలోని కోలారు జిల్లాలో, 

తమిళనాడులోని కొన్నిప్రాంతాలలో గంగమ్మ చాలా (గామాలకు దేవత, 

గంగమ్మను గురించి పౌరాణి కసంబంధమైన కథలు, జానపదులలో (పచారమై 

ఉండే కథలు అనేకం ఉన్నాయి, గంగను స్వర్గోకం నుంచి భూతోకాని 

భగీరధుడు తెప్పించిన కథ ప్రసిద్ధమైంది. ఈశ్వరుడు గంగ వేగాన్ని తగ్గించి 

గంగను జటాజూటంలో ధరించడం కూడా ప్రసిద్దమే.. జనుల్లో (ప్రచారంలో 

ఉండే “కథ ఒకటి ఇలా చెప్తుంది.” ఈశ్వరుడు భూమిలోని (ప్రజల (ప్రార్థనను 

మన్నించి గంగాదేవిని అనుగ్రహించాడు. ఆమె తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో 

శిశువై తేలుతుండగా ఒక [బాహ్మణుడామెను పెంచాడు. ఆ బాలిక మళశూచికం 

వంటి భయం కర వ్యాధుల్ని లోకంలో వ్యాపింపజేయసాగింది. 

ఆమెను శాంతింపజేయడానికి జాతర ఏర్పడింది. పుంగనూరు, వాయ 

ల్బాడు తాలూకా (చిత్తూరుజిల్లాల్లో కథ మరో విధంగా ఉంటుంది. శూ(దు 

డొకడు పురాణాదులను పఠించి [బాహ్మణుడినని చెప్పుకొని ఒక (వాహ్మణ 

స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఒకసారి ఉగాదికి పోళీలుచేయగా వాటినిచూచి 

ఎనుబోతునాలుకలాగా ఉన్నాయన్నాడట, అప్పుడా (బ్రాహ్మణన్త్రీ ఎనుబోతు 

కావలసిందని భర్తను శపించింది. ఎనుబోతు ఆమెను తరిమికొట్టింది. ఆమె 

ఒక పుట్టలో దాక్కు_ం౦ది, ఎనుబోతు పుట్టను కాళ్ళత్రో, తలతో కుమ్మింది. 

అప్పుడాస్త్రీ “ఎనుబోతుతలను నరికి, రకాన్ని నుదుట అలంకరించుకుంటా 

నంది. ఆమే గంగమ్మని చెప్తారు. ఉగాదికి ముందువచ్చే మంగళవారం 

గంగమ్మజాతర జరుపుతారు. జాతరకు ముందురోజు సంత ఉంటుంది. ఎను 

బోతుబలి మొదలై నవి ఉండనే ఉంటాయి. 

కొన్నిచోట్ల చై (త్రవై శాఖ మాసాల్లో ,ఒకమంగళవారంనాడు గంగమ్మ 

జాతర జరుపుతారు. ఆ ముందు మంగళవారంనాడు ఊరంతటా వచ్చేమంగళ 
వారం జాతర జరుగుతుందని చాటింపు వేస్తారు. జాతరనాడు ఐజారువీధిలో 
పందిరివేసి గంగమ్మను కొయ్యతోగాని, బంకమట్టిలోగాని నిలుపుతారు, 
ఉదయం పల్లెలోని (పతిఇంటివారు ఆంబళ్ళనుతెచ్చి అమ్మవారికి నై వేద్యం 
పెట్టి భికుకులకు పంచిపెడ్తారు. సాయంత్రం దీపాలు పెట్టగానే అంతా పూర్ణ 
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కుంభాలతో ఆహారాన్ని సమర్పిసారు. మరుసటిరోజు ఊరేగింపు చేసారు. 

రోగాలతో బాధపడుతూ ఉండేవారు గంగమ్మకు ముడుపులు కట్టుకుంటారు. 
వాళ్ళంతా జాతరనాడు ముడుపులు చెల్లిసారు. రోగనివారణకు, నీటిఎద్దడిని 

తప్పించుకోడానికి సామాన్యంగా జాతర జరుప్పశారు, 

నెల్లూరుజిల్లాలో ఉండే దేవతల్లో లేబూరు కుంకాళన్ము (గుడ్డి) ఒకరు ' 

ఎవరై నా కళ్ళుసరిగ్గా కనపడలేదంళే గుడ్డి కుంకాళమ్మ* అని ఎగతాశిచేయ 

డం కద్దు. నెలూరికి దగరలో ఉండే నారాయణ రెడ్డి పేట పుట్టినప్పుడే కుంకా 
ne MN యై యు 

మ్మ పుట్టిందట, ఆమె తిరనాళ్ళజరిపి మంట వెయ్యాలని నియమముందట! 

ఒకనారి అలావెయ్యకపో యేసరికి ఊరికి ఊ రే మండిపోయిందట : అప్పు 

డెవరో కుంకాళ్ళమ్మ కళ్ళుపొడిచేశారు. ఆ పొడిచినవాజ్జీ కాళ్ళకిందవేసి 

చంపేసింది కుంకాళమ్మ. 

కుం కాళమ్మజాతర చేనేముందు “పిలుపు చేసారు. అప్పుడు కొబ్బరి, 
దుస్తులు. వియ్యం మొదలైనవి ఇచ్చి మాలవానితో ఊరవతిలికిపోయి 

కుంకాళమ్మ పెళ్ళిచేసి ఊరిలోకి తీసుకొసారు. కుంకాళమ్మ జాతర ఒకరోజు 

కాదు, రెండురోజులుకాదు, పదకొండురోజులు జరుగుతుంది. 

మొదటిరోజు కుంకాళమ్మను నిలిపి. ఊరవతలనే పెళ్ళిచేసి ఊళ్ళోకి 

తీసుకొని వస్తారు. రెండవరోజు ము త్తరాశివాళ్ళు ఆడవేషం వేనుకొని వెళ్ళి, 

మంచానికి రెండు సులగలు కట్టుకొస రాతి తొమ్మది నుంచి అమ్మణ్ణి 

ఉత్సవం చేస్తారు. _పకిరోజు ఇస్లే ఉత్సవం జరుగుతుంది. అందరు కులాల 
వాళ్లు ఇ'్టే వేషాలు వేసుకుంటారు. తొమ్మిదవరోజు నిప్పులగుండం తొక్కు 

తారు. పచ్చిక పైలతో గుండంచేసి, అన్నంవండి, తొమ్మిది దొమ్మలనుతెచ్చి 

గుండంచుట్టూ పెట్టి, అన్నం నెవేద్యం పెడతారు. తొమ్మిదిబాపులలో స్నానం 

చేసీ నిప్పుగుండం తొక్కుతారు. పదవరోజు పోతురాజు ఉత్సవం జరుగు 

తుంది. ఈత సువ్వలతో పోతులాగాచేసి దాన్ని ఉళ్సవంచేసి నై వేద్యం పెడ 

తారు. పూర్వకాలంలో అంతానిజంగానే ఎనుబోతును బలిఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు 

కేవలం సాంకేతికమైన కొన్ని పద్ధతులతో సరి పెప్టుకుంటున్నారు. చిన్న 

జంతువులనేగాని పెద్దజంతువులను నరికేది అరుదై పోతున్నది. కుంకాళమ్మ 
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జాతరలో పదకొండవ రోజును కొర్తబండి అంటారు, ఆ దినం పొకైళ్ళబలి 

జరుగుతుంది. మునుపు ఇరవై అయిదు పొస్ప్టేళ్ళను నరికేవారట. ఇప్పుడు 

మూడు పొ స్లేళ్ళతో సరిపెట్టు కుంటున్నారు. ఊరవతల కయ్య (పొలంలో 

బండిచ| కాన్ని వేస్తారు. ఏవైపు ఆబండిచ(క్రంపడి తే ఆవైపుబాగా పండు 

తుందని నమ్మకం. ఈ విధంగా జాతర ఈనాటికీ అప్పుడప్పుడూ జరుగుతూ నే 
ఉం౦ది. 

జానపదుల జీవితంలో పెన పేర్కొన్న పండుగలు, (వ్రతాలు, ఉత్స 

వాలు. జాతరలు భాగమైపోయాయి* వీటిలో కొన్ని సంతోషంకోనం ఏర్పడ 

వైనా మరికొన్ని కేవలం మూఢనమ్మకాలకు, మూఢాచారాలకు నిలయాలై. 

కసువంటీ జానపద కర్మకాండలు, పండుగలు [ప్రాచినకాలంనుంచి 
ఉన్నవే. ఆ3మవాసుల జీవితంలో కర్మకాండలకు ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఉంది, 

నగర జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే జానపదుల జీఎకంలో పండగలపాలు ఎక్కు 

వె తే, అటవీ జీవితంలో దగ్గు సంబంధం ఉండే జానపదులకు కర్మరా౦డల_పై 

నమ్మకం ఎక్కువ. తిరునాళ్ళ, జాతం, ఊరేగింపు ఉత్సవాలలో యానాదుల 

పంటి వెనకబడిన జాతులవారూ సం్యభ్రమంగా పాల్గొంటారు. దనరా వేషాలలో 
యానాదులపాాత గమనార్లమైనది. కృష్ణుడు, గోపికలు, రాముడు. సీత, 
హనుమంతుడు మొదలై నవేషాలనువేసి చిందులు తొక్కుతూ బహుమతుల 
కోసం అంగడి అంగడికి తిరగడం నెల్లూరుజిల్లా మొదలై నచోట్ల కనిపిస్తుంది. 
జాతరల్లోకూడా వీరుపాల్గ్లొంటారు. సాం[క్రామిక వ్యాధులు (పబలినప్పుడు మహా 

వమ్మ _ జాతరజరుగుతుం పే “అమ్మామాయమ్మా మహలక్షవమ్మా, 

అంవరికి నీ సేవ ఆనందవమ్మా” అని పాడుతూ తిరుగుతుంటారు యానాదులు. 

(ప్రపంచంలోని ఆన్ని జాతుల్లోసా నమ్మకాలు, అవి వ్యవస్థ రూపం 
దాలిస్తే నుతం, దేవతాగణం, స్తుతి విధానాలు, కర్మకాండలు, నమ్మకాలు, 
ఏివధరకాలపూజలు, మం్యత్రతం(త్రాలు ఒకరకమైతే తమమౌఢ్యంపాలుకొంత 
తగ్గించి, నలుగురూ సంతోషంగా జరువుకునేదిగా పండుగలు అవతరించాయి. 
మత సంబంధమైన కర్మకాండలు ఒకవైపు, లౌకిక సంబంధం ఎక్కువగా 
ఉండే పండుగలు మరొక వైపుఉంచే, ఈ రెండింటిమధ్యలో జాతరలు, 
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(వ్రతాలు, నోములు మొదలై న సాంఘికాచారాలు వసాయి. ఇవన్నీ జానపదుల 

నమ్మకాలు మూలధనంగా, మూలళ కక్తిగా ఉండే ఆచారాలే . సంఘంలోని అనేక 

వ్యక్తులు ఒక్కచోట చేరితేనే పండగలు మొదలైనవన్నీ సార్గకమవుతాయి" 

మానవుని సాంస్కృతిక వికాసంలో పండుగలు మొదలై నవి వహించినపాత్ర 

మరువలేవిది. 

టిప్పణి 

1. “Someone has said that there is nothing in 

the end which is not inthe beginning and the un-— 

broken continuity can be traced between most of our 

customs and those of our barbarian forefathers, who, 

in their turn, received them from their savage ances- 

tors. Existing barbarians and savages are belated 

stragglers in the race of life, and that is why we con-— 

sider that their customs are not curiosities to be 

 gaped at or scoffed at, since for us, as well as for 
them they are full of significance - Customs of the 

World (Ed. by Walter Hutchinson). Introduction by 
A. C. Haddon,p. xxiv. 

2. “Festivalis a complex unit of customs and 

other folklore to celebrate a special occasion usually 

annually; and of public interest : 

SDFML, Boggs, Vol. ll. p. 1144. 

|e) 
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వీధుల్లో మూలికలను పరిచి పెట్టుకొని అన్ని వ్యాధులకు మూలికొ 

వైద్యం చేస్తామని అరిచి పిలిచి అంతో ఇంతో వసూలు చేసుకునే వారు 

కొందరు. నొడిచూచి వ్యాధి "పేరు చెప్పి ఏదో వేరునో, కాండాన్నో, ఆకునో 

ఇచ్చి నమ్మకంగా నమిలి మింగమనేవారు కొందరు. జ్వరానికీ, తలనొప్పికీ, 

కడుపునోప్పికీ, కాలుతీపికీ ఒక కే మందుగా విభూతి మంత్రించి ఇచ్చే”రు 
కొందరు. తేలుకాటుకు, పాముకాటుకు, ఏపురుగుకాటుకై నా మం(తంవేసి 

నమ్మకంగా తగ్గిసామనేవారుకొ ౦దరు, నీళ్ళుమంత్రించి కొందరుఇస్తే , 

ఏభూతిమం త్రించి మరికొందరి స్తే, దిష్టితీసీ రోగం మరొకరుతగ్గిసే, భూత 
పేతపిశాచాలను కూడా పరుగె త్తేట్లు చేస్తామని మరికొందరు వసారు. ఇవన్నీ 

వానపద వె వై ద్యానికీ సంబంధించినవి. మూలికా వె ఎ ద్యమైనా, నాటువె వెద్య 

వునా, మం(తవె. ద్యమైనా, దిష్టి అయినా ం తం త్రవిద్యతో తగ్గించే ఏధానమైనా 

౨౦తటా ఒక్క ప్రే మూలమం(త్రం-నమ్మ శ్రకం, ఈ నమ్మకమన్నది. లేకుంటే 

ఎ చైద్యమూ పనిచేయదు. అందులో జానపద వె వైద్యానికి ముఖ్యంగా ఆవ 

eh జ 

wr 

"0 నమ్మకమే, కొషధికొదు అన్నది గుర్తుంచుకో వాలి. ఆందుకే ఇది వస్తు 

ఎస్క్బృతిలో చేరదు, సాంఘికాచారాలలో ఒకటిగా ఉంటుంది. జానపద 

కంలో వస్తువుల్ని వాఢవచ్చు. కాని అవి (పధానంకాదు. సాంఘిక ఆజా 
సట is 

చ 

ష్య 

౦గా, సంప్రదాయంగా, నమ్మకం (ప్రధానంగా తరతరాలనుంచి వస్తున్న 
అనుభవ గృహవై ద్యమే జానపదవై ద్యం. అందువల్లనే ఇది సాంఘికాచా 
రాలలో భాగమయింది. 

తెలుగువారు ఈ వైద్యాన్ని ఎప్పటినుంచి వాడుతున్నారు అంపే కొన్ని 

వందల సంవత్సరాల నుంచి ఆన్నదిమా(త్రమే జవాబు. వై.ద్యాన్ని గూర్చిన 

ఉల్లేఖనాలు [ప్రాచీనకాలంనుంచే లభిస్తున్నాయి. బసవపురాణంలో . వాపులకు 

వోయుశై_ లాలు, వావిలచిగుళ్ళు, ఉమ్మె త్త, అముదపుచివుళ్ళ జిల్లేడాకులు , 

వీటితో కాచడం మొదలె నవి చేసేవారని చెప్పబడింది (పు. 77). గోవులను 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 825 

కాచే గోపబాలురకు కూడా కొంతకొంత పశువై ద్యం తెలిసిఉండేది. దూడ 

చచ్చిన ఆవులను సేవునస్టుచేయడం , కడుపులోపలనే దూడచచ్చెన ఆవులకు 

మ౦దులివ్వుడం వాళ్ళకు తెలుసు. ఆవులకువచ్చే రోగాలపట్టి ఒకదాన్ని నవనాథ 

చరిత్రలో చూడవచ్చు (పు. 29-80) 

నరుదు కన్నును నీరు నాలిక చేర్లు 
గురు దెవులును గంటికురుమ కట్టూర్చు 

కప్ప నావురు గాలి గజ్జి పల్ తిక్క 

పుప్పిపంపరయూడు దొడ్డుబొల్లూత 

మొల విడిసెల తెవులు ముకుబంతి కవము 

తలయేరు తొడకు వాతము కల్లవాపు 

నలదొబ్బ 'దెవులును నాదిగా నెన్న 

గల పసరాల రోగములకు నెల్ల 

మందుల బెట్టరు, మం(తింపశెవులు 

కందువుగని చూడగా నేర్తునొప్ప.... 

గిరిజనుల్లో, ఆదిమజాతులకు చెంపిన అనేకుల్లో మూలికావె ద్యంబాగా 

(పచారంలో ఉంది. సర్పగంధి, సుగంధపాల వంటి వాటిని రోగాలకు తగ 

టుగా ఉపయోగించడం వీరికి ఆనుభవంవల్ల సిద్ధించింది. అటవీజనం నడిచే 

టప్పుడు వారిదృష్టి మూలికల మీదనే ఉంటుంది. గాయాలకు, రక్తపోటుకు, 

గర్భస్రావానికి, గర్భనిరోధానికి గిరిజనులవద్ద శ ర్రీవంతమైన బొషధాలున్నాయి. 

యానాదులు మొదలె న గిరిజనులు భార్యకు నవమాసాలు నిండగానే పది 

పన్నెండు రకాల వేళ్ళను తెచ్చి సిద్ధంగా ఉంచుకుంటారు. నొప్పులువచ్చినప్పటి 

నుంచి పదవరోజువరకు మంచినీటికి బదులు ఈ మూలికల కషాయాన్నే తాగ 

డానికి ఇసారు. దీనివల్ల ఏ జబు లూరావని వారినమ్మకం. “పెద్దమాను, 

ఆకు చెముడు, ఎర్రవాలుడు, నల్లమునుకుడు పొరముమొక్స-_, వారగోగు 

తెల్లబులుగుడు, నల్లబులుగుడు, సోమి. విషబుషి, నేలవేము, చేదుపుల్ల, నేల 

గుమ్మడి, చిల్ల, బాలింత సందుమిచెక్కలు*”* వీరువాడే వేళ్ళు (వెన్నెల 

కంటి రాఘవయ్య, యానాది, పు, 76) తెలిసిన రోగాలకు తెలిసిన మందులు 
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ఉంటే సరే. లేకుంటే అన్నిటికీ ఒకేమందు “'సోదొ. గుంటూరు, కృష్ణ, 

గోదావరి జిల్లాలలో దీనినే రంగం అంటారు. ఇది ఒకవిధంగా దేవతాస్తుతి. 

సోదె నేర్చుకోవాలంటు నియమనిషలతో ఉండాలి, ప్రీ ముఖం చూడకూడదు 

నీళ్ళల్లో ఒంటికాలుమీద నిలుచుకొని దినానికి పదిసార్లు జపం చెయ్యాలి. 

ఒక్క-పొద్దు ఉండాలి. ఆఖరిరోజున శిష్యుడికి శిష్యుడి భార్యకు మగ పెళ్ళి 

చేసారు. సోదెచె ప్పేటప్పుడు, లేక [పారంభమయినప్పుకూ ఉపవాసం ఉండి, 

స్నాసాలుచేసి, దేవుణ్ణిపూజ చేసుకొని వ్యాధులు పోగొట్టుమని దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి. 

జానపద వె ద్య సందూపం 
య లు 

జానపద వైద్యం తరతరాలనాటిది. (ప్రకృతే మొట్టమొదటి బొషధశాల, 
ప్రాచీనమానవుడు ఈ జౌషధశాలనుంచి వై ద్యానికి కావలసిన పరికరాలను 
ఎంచుకున్నాడు. మనిషి (ప్రపంచంలోని ఒక (ప్రాంతంనుంచి మరొక[ప్రాంతా 
నికి వెప్తాడం పే ఈ పకృతివై ద్యశాలకూడా వి స్పరించసాగింది 1 జానపద 
వైద్యాన్ని నిర్వచించే (పయత్నాలు జరిగాయి, ఇటీవలికాలంలో జరిగిన 

(పయత్నాల వెనక అనేక శతాబ్దాల చరి.తఉం౦ది. వైద్యమే వై ద్యులకం శు 
(వొచినమెంది, అందువల్ల వైజ్ఞానిక వైద్యానికి భిన్నమైంది శానపదబై ద్య 
మని ఒక విధంగా నిర్వచించవచ్చు. ఆస్వాల్డ్ ఎ. ఎరిచ్, రిచర్షి బై వత్ 
ప్రకారం శానపదవై ద్యం అన్నది అనారోగ్యాన్ని గురించి సాం(పడాయ 
కంగా పూజల్లో ఉండిన అభిప్రాయాలసారం. * 

నాటువై ద్యమని, కూరగాయవై ద్యమని, అనుభప గృహవై ద్యమని 
పేరుపొందిన జానపదవై ద్యానికి శాస్త్రీయమైన ఆధారాలేమీలేవు. ఆయినా 
ఆది అనుభవంవలళ రూపొందింది కావడంవల్ల ఒకొొక్క_సారి కొరణం 
తెలికనే మంచిమందు ఈ పద్ధతిలో దొరకవచ్చు, మానవుడు ఎన్నో విష 
యాలను (ప్రకృతినుంచి నేర్చుకున్నాడు. కొన్ని ఆకస్మికంగా నేర్చుకుం కే 
మరికొన్నింటిని అవసరంకొద్ద నేర్చుకున్నాడు. వేటకు వెళ్ళినప్పుడో, యుద్ధా 
నికి వెళ్ళినప్పుడో గాయం తగిలితే ఏదోఒక ఆక్రపసరునుపూసి తగ్గుతుందేమో 
చూసి ఉంటాడు (ప్రాచీన మానవుడు, ఇలాంటి (ప్రయోగాలవల్లి ఒక్కక్క 
సారి (పాణాపాయం సంభవించిన సందర్భాలులేకపోలేదు. "ఆయినా వైద్య 
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శాసాన్ని గురించిన శా ప్రీయపరిజ్ఞానంలేని (ప్రాచీనమానవుడికి, జానపదుడికి 
ఏదో విధంగా రోగాలను నయ౦చేనుకోవాలనే తాప్యత్రయం ఉండడం 

సహజమే, ఇలాంటి తాప త్రయమూ, తద్వారా చేసిన వపయోగాలు, వాటి 

మూలంగా కలిగిన ఆనుభవమూ అనేక విధాల వై ద్యవిధానాలు ఉద్భవించ 

డానికి కారణమయ్యాయి. 

దేహాంశాల సూక్మాతిసూక్ష్య్మ పరిశీలనవల్ల, శా స్త్రీయపరిశోధనవల్ల రూపు 

దాల్చిన వైద్యపద్ధతి అలోపతి (AllODpathy) . ఎంత ళాస్త్రీయమైనా అలోపతి 

వల్ల ఎప్పుడూ మేలే జరుగుతుందని కాదు. అదీ నిరంతరం మార్పులకు లోనవు 
తూనే ఉంది. ఈనాడు ఏదో రోగానికి ఇదే సరైన మందుఅ౦టే, రేపు ఆ 

మందు అసలు పనికిరాదు అనవచ్చు. అదీకాక్ర “ఇంగ్లీషు మందులు ఎక్కు 

వగా రాసాయనిక పద్ధతుల వల్లి తయారయిన వవడంవల్ల దేహానికి జరిగే హాని 

కూడా ఎక్కువగానే ఉంటున్నది. రానురాను మరీ “అవసరమైతే తప్ప ఇంగ్లీషు 

మందులు వాడకూడదు? అనే అభ్నిపాయం (సబలమవుతున్నది. దేశీయ 

విధానాలకు ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే వారు ఎక్కువపుతు న్నారు, 

భారతీయ వై_ద్యపద్దతుల్లో ఆయు ర్వేద పద్దకి శిష్టమూ, అనుభవైక 

వేద్యము, శాస్త్రీయమూ, జానపద వైద్యమే ఆయుర్వేదానికి మూలమైనా అది 

వివ్యావంకుల చేతిలో, శాస్త్రపరిశోధకుల దృష్టిలో పడడంవల్ల్సి పరిష్కృత 
వై ద్యవిధానమయింది. అయితే అలోపతి వైద్య విధానం లాగా ఆధునిక 

విజ్ఞాన పద్దతుల ఆధారంతో రూపు దాల్చిందికాదు ఆయుర్వేదం. ఇటీవలి 

కాలంలో మాత్రం నవీన శాస్త్రీయ పద్ధతులననుసరించి ఆయుర్వేదంలో కూడా 

పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. జానపద వైద్యానికి దగ్గర - సంబంధం 

ఉండేది కాబట్టి, ఆయుర్వేదాన్ని దానితో పోల్చి చూడవలసిన ఆవశ్యకత 
ఉంది, జానపద వైద్యంలో శుద్దీకరణ విధానాలు లేవు. అఎ నమ్మ 

కాల మీదనే ఆధారపడి ఉంది, అందువల్ల రహస్యగుణం ఎక్కువ. 

మూలికా వైద్యం తెలిసిన వారెవ్వరూ ఆ మూలికల పేరుచెప్పరు, ఆకుపసరు 
పూస్తారెగానీ, ఆ ఆకు ఏమిటో చెప్పరు. మరీ ఒ త్రిడి చేస్తే ఆకు చూపిస్తా 

మంటారుగాని దానిపేరు చెప్పరు. కాని ఆయుర్వేదంలో ఈ విధమైన 
గోపనం లేదు. అది శాస్త్రం కాబట్టి ఎవరై నా అభ్యాసం చేయవచ్చు. జాన 
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పద వెద్యంలో శుద్దీకరణ పద్ధతులు లేక పోడం కూడా పెద్ద లోవం. విష 

మిశ్రిత పదార్దాలు కూడా ఉండడం వర్తి ఒకొ్య-క్య-సారి జానపద బొషధాలను 

తీసుకోడం (ప్రమాదకరం కావచ్చు. ఆయుర్వేదంలో శుద్ధికరణవిధా నాలు న్నాయి 

జానపద వై ద్యంలో ముడి వస్తువులను అక్లే వాడడంవల్ల కొన్ని అపాయా 

లున్నాయి, చాలాలాభాలున్నాయి. ఎందుకం కే చాలా వంకు జానపదవై ద్యంలో 

వాడేవి కూరగాయ వె ద్యాలే కాబట్టి అని పనిచేస్తే చేస్తాయి; కాకుంటే ఇతర 

ఆహార వదారాలతో బాటు జీర్తమెపోతాయి. ఈ వై ద్యాన్ని విద్యావంతువ 
ణి దం కా ర 

ఉపయోగించాలని లేదు, (పయోగించాలనిలేదు ఎవరైనా వాడవచ్చు. 

పుట్లుక _ వికాసం 
తలో 

ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి, యునాని, (ప్రకృతి చికిత్స, జలచికిత్స 

మొవలయిన వాటికంతా ఒక విధంగా జానపద వైద్యమే మూలం. అందువల 

ఈ అన్నిటీకంచే అది ప్రాచీనమైెనదం కే అందులో ఏమీ ఆశ్చర్యం లేదు. 

మిగిలిన అన్నిరకాల వైద్యాల చరిత కొంతకుకొంతయినా తెలిసిందే. కాని 

శానపద వైద్యం చరిత్ర పూర్వయుగా లకు సంబంధించింది 

(పకృతిలో కనిపించే _పతిచెట్టు, (_పతిమొక్క ఏదో విధంగా మానప్పు 

నికి ఉపయోగపడేదే, జానపద వైద్యంలో ఎక్కువగా వృక్షసందంధ మైన 

వస్తువులను వాడుతారు ఇక మిగిలిన భాగం చాలావరకు మంత తం(తాలకు * 

శ్రకాలకు సంబంధించింది. కొన్ని జంతువులకు సంబంధించినవి. 

(ప్రయోగం, అన్వేషణ, అనుభవం జానపద వైద్యం పుష్టుకకు కారణా 

అయ్యాయి దీని పుట్టుకను వికాసాన్ని పరిశీలించినప్పుడు ముఖ్యంగా రెండు 

భాగాలుకనపిసాయి. (పకృతిలోని వస్తువులసుంచి పుట్టుక; మంథ్యత్రతం తాలు, 

ధారి్యికకరశ్లఠ“౦డలు, సం(పదాయాలు కారణం కావడం. 

జానపద వైద్యం సాధ్యమైనంత (పాదేశికత కలది. అన్ని రోగాలూ 

అందరికీరావు. అన్నిరోగాలు ఒకేముందుకుపోపవు, ఈ అనుభవమూ, పయోగమూ 

ఒక్కౌక్క- (ప్రాంతానికీ మారుతుంటాయి. ఉష్ణ ప్రదేశాలలో ఉపయోగించే 

మందు, శీతల _పదేశాలకు పనికి రాకపోవచ్చు కొన్ని (పదేశాలలో అన్ని 
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రోగాలకు కాకున్నా చాలా రోగాలకు తేనె మందు - సర్వరోగనివారిణి కూడ. 

పరదేశాలకే పోనక్క-రవేదు. మన చుట్టూ అరణ్యాలలోనే తెనెనే (సధానా 

హోంంగా తీసికొనే వారున్నారు. అదే తేనె మనం ఎక్కువగా తీసుకొంటే 

వేడి చేసి సన్నబడి పోతామని జానపద వైద్యం తెలిసినవారంటారు. 

లాభాలు = నష్టాలు - రకరకాల బొషధాలు 

జానపద వైద్యంలో అసంఖ్యాక జనులు వాడి తప్పక పని చేస్తుందని 

నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఏదైనా జాొషధం శిష్టవై గ్యంలో కూడా స్థానం 

పొందవచ్చు. కొన్ని విధానాలు ఏ మె ద్యానికి చెందినవి అని చెప్పడం కూడా 

కష్టమే. యోగమనే పేరుతో చేసే ఆననాది వ్యాయామాలనే ఎన్నెన్నో పేర్లతో 
సామాన్యుల నుంచి స్వామీజీల వరకు ఉపయోగించటం చూస్తున్నాం. పాము 

కాటుకు కట్టుకట్టి రక్త (ప్రసారం కాకుండ నిలిపివేసి, కాటు వేసినచోట ఏదైనా 

ఆయుధంతో కోసి రక్తంకారేటట్టుగా చేస్తే విషం పోతుందని జానపదుల 

నమ్మకం. ఈ నమ్మకంలో నిజం లేకపౌలేదని తెలుసుకొన్న తర్వాత ఈః 

విధానం వేరే వై ద్యవిధానాలలో కూడ వాడబడుతున్నది. 

వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వైద్యం చేసుకోడం కంప అపలు వ్యాధి 

రాకుండా చేసుకోడం మేలని _పతివైద్యంలో చెప్పే విషయమే. ఈవిషయంలో 

జానపద వైద్యంకూడా ఏమీ వెనుకపడి లేదు, జానపదులు చెపేక్ కొన్ని 

ఆరోగ్య నియమాలు నిజానికి ఎవరై నా అనుసుంచదగినవే. గోళ్ళ కొరక 
కూడదనేది అటువంటి విషయాలలో ఒకటి. వేపప్పల్లతో పళ్ళు తోముకోడం 
మంచిదనేది మంచి నియమాలలో ఒకటి. వెల్లుల్లి పొట్టును పొగవెయ్యడమూ 

అలాంటిది. సాంబ్రాణి పొగకూడా (కిమిసంహారిణిగా ఉపయోగపడుతుంది 

మానసికంగా మనం తరతరాలుగా మూఢనమ్మకాల సముద్రంలో పడి 
కొట్టుకుంటున్నాం. దీని వల్ల మన మనస్సులోని అంతరాంతరాల్లో ఇలాటి 

సమ్మకాలన్నీ పాతుకొని. పోవడంవల్ల కొన్ని వ్యాధులకు మం |శాలే మందు 

లుగా పనిచేసాయి. ముఖ్యంగా శేలుమం శాలు, పాము మంత్రాలు ఆలాంటివే. 

నిజంగా మం(తం వల్లి ఏమీ తగ్గదు. అయినా శేలుకాటుకో, పాముకాటుకో 

గురై న మనిషి గట్టినమ్మకం ఉన్నవాడై తే మంత్రం పల్లమేలే జంగవచ్చు, 
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అటువంటి వారికి మంతం వెయ్యక తప్పదు. దిష్టివల్ల, కళ్లుపడడం పలి, 

(పయోగాలవల్లి తలనొప్పులు, కడుపునొప్పులు, వాంతులు, మొద లెనవి 

వసాయని మనలో నమ్మకం. నిజానికి వీటివల్లిఏవీరావు. అయితే మానసి 

కంగా దుర్చలురైన వారికి ఇలాంటి రోగాలు వచ్చినా ఆశ్చర్య పో నక్క_ర లేదు 

ఇవి ఒక రకంగా మానసిక రోగాలని చెప్పదగినవేకానిదై హిక రోగాలుకాపు, 

దెయ్యం, భూతం మొదలైనవి కూడా పూర్తిగా మానసిక రోగాలు. మిథ్యా 
కల్పన వల్లి ఇలాంటివి వసాయి. వాటికి విరుగుడుగా కూడా మిథ్యనే _వైద్యంగా 

ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. 

ఆదివాసుల వై ద్యాలు: జానపదుల వైద్యానికి దగ్గరగా ఉండే ఆదివాసులు, 

గిరిజనుల వెద్య పద్ధతులు కొన్ని చాలా బాగా పనిచేసాయనడంలో సందెహాం 

లేదు. గిరిజనులు ఎక్కువగా నాడీ వైద్యం ద్వారా తెలుసుకున్న రక్తపు 

పోటుకు సర్పగంధిని తత్సంభంధమెన వేళ్ళనుఇస్తుంటారు. సర్పగంధి రపు 

పోటుకు మంచి జొషధంగా శిష్ట వే ద్యం౦ంలో కూడా (పవేశించింది, అడి వాసు 

లకు వేపచెట్టు పంమౌషధం. వేప ఆకులు, ఇగుళ్ళు అంటువ్యాధులకు 

ఎత్తిన జొషధాలు. వేపనూనె పేలకు ఇంకా కొన్ని క్రిమికీటకాలను చంప 

డానికి ఉపయోగపడుతుంది. -వేపప్పల్ల ఉపయోగం తెలిసిందే. వేపనూనె 
దీపం కంటికి మంచిదని, వేపగంధం చలదనాన్ని ఇస్తుందని, వేపదీపప్ప 

మసితో చేసిన కాటుక చాలా మంచిదని చెప్తారు, ఒళ్ళు చల్లబడాలం"ే నెత్తి 

మీద ఆముదం పెట్టుకోడం మనకు తెలిసినదే. 

యానాదుల కొషధాలు కొన్నింటిని సేకరించి వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారు 

తవు *యానాది* (గంధంలో ఇచ్చారు. అవి ఇలా ఉన్నాయి. (పు. 81.84); 

“చితమూలం పాలు రాచితే కీళ్ల నొప్పులు, తలనొప్పులు కుదురుతాయి. పొల 

తీగ కొనను ముక్కుల్లో చెప్పిస్తే జలుబు నివారణ అపుతుంది. రొమ్ము 

పడ్రిశాన్ని రంక చెక్కు నివారిస్తుంది. ఎర్రగడ్డ, తెలిగడ్డ, అల్లము కలిపినూరి 

(మింగితే జ్వరాలు కుదురుకుంటాయి. వాకుడు. గింజలను కాల్చి పొగను కుడి 

చెవిలోనికి పోనిస్తే కుడి దవడ దంతముల నొప్పి కుదురుతుంది, చిగుళ్ల 

వాప్పకు కారణమైన పురుగులు |(కిందపడుతాయి. శేలుకొండె ఆకు పనరులో 

గచ్చకాయల గంధము కలిపిపూసే తేలు విషము హరిస్తుంది. పాము కాటుకు 
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చాగముషివేరు ఎ త్తినమందు. పాము కరచిన చోట కొరివితో కాలిస్తే పాము 

టాన్సిల్సు వ్యాధికి రైలాకు సరియైన జౌషధము. తులసి పసురు 

గాయాలకు మంచిమందు జీలగకట్లను. తెల్ల సాయలను నూరి మాలను 

[మింగి స్తే విరేచనాలు కట్టుకుంటాయి. నల్లేరు. తెల్లితుమ్మ, వేపఆకులను, 

మోదుగ తెలి పులుగుడు, వెంపలి, తంగేడు, జిల్లేడుువేళ్లు నీళ్ళలో కాచి 

ఆ కషాయాన్ని తొమ్మిది దినాలు సేవిస్తుంటే బాలింత జబ్బులు రానేరావు.... 

....(పు.81) యానాదులు కొన్ని వ్యాధులకు వాడే మరికొన్ని 'జొషధాలు ఈ 

(కిందివి: 

“జ్వరాలకు: నల్లిఉప్పలచెక్క, కోలముక్కుచెక్క, ఈసరివేబ్య, నేల 

వేముచెక్క, వాగుడిచెక్క-. పునగానిచెక్క_, వెలీబిల్లుచెక్క., మంచిబిల్లు 

చెక్క, గుమ్మడిచెక్క-, బాలింత నుదుముచెక్క_, ఏనుగ నరగుంజి చెక్క. 

మంచినరగు౦ జిచెక్కు, కరక్కాయచెక్క_, తిప్పతీగె, దంతివేచ్ళు, పెద్దమాను 
చెక్కు, ఆకుచెముడుచె క్క, 

విరోచనాలు కట్టుకొనుటకువ: వేపబంక, ఉల్లిందరబంక, ఎద్దుసోగచెక్క 
యట్ యం ల 

భేదికావడానికి : భేదిచెక్కకషాయము, కరక్కాయ కషాయము, 

నుం కేశిలఆకులు, రేల ఆకులు, లేక పళ్ళు 

కడుపునొప్పికి : కోలముల్క చెక్క కషాయము, తంగేడు చెక్క కషా 

యము, జిల్లేడుచెక్క. కషాయము, ఆ 

తీబకు : దేవదారు రసము, సన్నమల్లి ఆకులరసము: 

గాయాలకు ఏ ఊటిళకు, పిచ్చికవీరళకు, గబ్బుఆకు, రాగిచెక్క, 

పూడిమద్ది చెక్కు. ఏద్దుసాగచెక్క-. 

బెణుకులు : ముష్టిపండ్లు, కణింమూలుగు, గంజేరుఆకులు, తు త్తరేణి 
ఆకులు, 
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పాముకాటుకు : వెట్టి బిల్లుచెక ॥ వెబ్దిబిల్లు, మంళి బిల్లు. పల్పముష్టి చెక్క 

లేకవేళ్లు, నల్లిముష్టిచెక్క లేకవేభ్ళు, పొనగాని, నేలవేము, నాగముస్టి, 

పిచ్చికవీర, పాముదొండ, తిప్పతీగె. తంతివేచ్ళు”' 

వర్గీకరణ: జానపదవె వై్యదంలో ముఖ్యంగా (పకృతి జానపద వై ద్యమని 

మం(తతం(త్ర'నహితవై ద్యమని రెండురకాలను చె ప్పుకోవచ్చు. (పకృతినుంచి 

లభించే వస్తువులతో చేసే వైద్యంలో మూడురకాలుంటాయి , బొట్లు , చేమలు, 

వేర్లు, ఆకులు, కాయలు, పబ్బ్ళుమొదల్జై న వాటితో చేసే వృతసంబంధమైన 

వైద్యం మొదటిరకం, దీనినే వృకవై ద్యమని లేక సస్య వై ద్యమని చెప్పవచ్చు 

'రెండవది (పాణివై ద్యం. దీనిలో మళ్ళీఉ పవిభాగాలున్నాయి. "పెంపుడుజంతుపు 

లకు. ఇతరజంతువులకు మనంచేసేవైద్యం ఒక విభాగం. జంతువులద్వారా 

లభించే వస్తువులతో వైద్యం చేసుకోవడం మరో విభాగం. ఉదాహారణకు 

పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వెన్న. గోమూ(తం మొదలై నవి అనేక వ్యాధులకు 
ఉపయోగిసారు. మూడవరకం వైద్యం ఖనిజం వైద్యం,నీరు, మట్టి. గంధకం, 

ఉప్పు మొదలై న పదార్భాలనుకూడా వై ద్యానికి వాడుకుంటాం. _పకృతిజానపద 

వెద్యంలోని విభాగాలను ఈ (క్రింది విధంగా చూపవచ్చు. 

పకృతిజానపదవై ద్యం 

వృక్షసంబం౦ంధ పాణిసంబంధ ఖనిజ నంబంథ 

వైద్యం వైద్యం వైద్యం 

నమ్మకాల [కిందనే జానపద వైద్యాన్ని చేర్చిన ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ 

వైద్యానికి సంబంధించి అథ్యయనం చెయ్యాల్సిన విషయాలను ఈ క్రింది 

విధంగా పట్టీ చేశాడు. (Standard Dictionary of Folklore, 

P. 1146) 
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వెద్యం 
రా అ 

అ ఉట నో డాలి | | 

పదుక్టులు ధొగానిక్రి రోగ రొగకారణ శస్ర్రచికిత్స 

చారణంఆ నివారణ పద్దతులు 

| | 
జంతువులు చెట్లు, ఖనిజాలు 

మం లే తం (తాలు 

యం |తొదులు తప్ప హెషధాలను వాడకుండా మం|తతం|త్రాలమీద 

మాత్రం ఆధారపడి _వైన్యం చేసేవారుకూడా ఉన్నారు. మాం(తిక జగత్తులో 

బే ఆదిమవాసుల్లో ఇటువంటి ,వెద్యానికే ఎక్కువప్రాధాన్యం ఉంది. 

కొన్నిరకాల ఉంగరాలుథరిం చినా, రత్నాలు ధరించినా రంగునుబట్టి, లోహాన్ని 

బట్టి ఏవిధ(షయో జనాలు సిద్ధిస్తాయని నమ్మకాలు న్నాయి. పగడాలుధరి స్తే జీర్ణ 

వ కని అభివృద్ది పరుస్తాయని గాయాలనుంచి కారేర క్తం కడుతుందనిచెపారు. 

గో మేధికమణి ని ధరిస్తే పిచ్చికుదురుతుందట. తృణికాంత మణిని ధరిస్తె 

రక్త విరేచనాలు కట్టుకు ౦టా యం౦ంటారు. కాంతప్ప రాయిని ధరి స్తేఏ 

వ్యాధీరాదంటారు, కంటివృష్టినిబలపరుస్తుందని, గాయాలను త్యరగామాన్సు 

పందస్ నమ్మకం ఉంది. . 

కొన్నికొన్ని వ్యాధులకుమం త్రతం త్రాలీవిధంగా ఉన్నాయి. 

భూతబాధ తొలగడానికి: ఓంనమో ఓం హీంహ్రోం హ్రూంనమో రా భూత 

నాధాయ సమ సభువనభూళాని సాధయ సాధయహుయో” ఆంటూనెమలి 

ఈకలతో దిగదుడి స్తె భూతాలు వదలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయంటారు. 

పాము మంత్రం : ఈ (కింది మం (తాన్ని చదువుతూ కంకర రోళ్ళు 

సడవే సు స పాము కట్టుబడి పోతుందట | “బజ్రీ బజ్రీ వజర్ కివాడ్ బజ్రీ 

కాలుర ఆస్ పాస్ మర్ 1 సాంప్ హోయ్ ఖాఖ్ మేటాకీల్యా పజ్టర్ కలై 

పథ్టర్ పూమై నమేరా కీలా ఛుమై మేరీ భ క్తిగురుకీ శక్తి పురో "మంత్ర 
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ఈశ్వరో వాచి. కట్టు బిడి పోయిన పామును మళ్ళీ విడిపించాలం పే 'కీలన 

భయీ కుకీలనీ బాచాభయీ కువాచ్। జాహూ సర్బ్చఘర్ ఆష్నే చుగఫిర్ చారో 

మాస్? అనాలి. కంటినొప్పి పోవడానికి: “ఒం నమో ఆదేశ గురుకో నము(ద్ర 

సము(దమే భాయీ ఇస్ మరద్కీ ఆంఖ్మే ఆయీ। పాశ్టే వ్లకేన పీడాకరై 
గురుగోరఖ్ జీ ఆజ్ఞాకరే। గురుకీ శక్తి మేరీ భ_క్తి వరోమం(త్ర ఈశ్వదోవాచ.. 

ఇది చదువుతూ ఏడు ఉప్పురాళ్ళను మంత్రించి దిగదుడచాలి. పంధ్యాదోష 

నివారణకు కూడా మం (తాలు, తాయెత్తులు ఉన్నాయి. / 

హం ఓం వషట్ 

ఓం (హీం ఓం 

ఓం స్వాహా కం 

ఫట్ ఓం ల. స్వాహా 

సె యంత్రాన్ని కాయితం మీద (వ్రాసి బంగారు లేదా రాగి తాయెతులో “పెటి 
యు 

ప్రీ తన కంఠములో ధరించాలి. అలాంటి ప్రీకి అచిర కాలంలోనే నంతానం 

కలుగుతుంది. 

పైన ఇచ్చినటువంటి యంత్రాలు జ్వరానికి కూడా ఉన్నాయి, కుండ 

"పెంకుమీద కింది యం (తాన్ని రాసి జ్వరం వచ్చిన వ్య కి బావిలో వడవేసే 

జ్వరం తగ్గిపోతుంది, - 
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6 తి 86 85 

88 88 8 | 1 

క. 

ls 84 80 

marae 
సంతానానికి, సుఖ(పసవానికీ, కడుపునొపికి, బుతుశూలకు. 'మొలల 

వ్యాధికి ఇలాంటి యం(తాలు ఉన్నాయి. 

కేవలం మంతాలు, యంత్రాలు ఉపయోగించి' కొన్ని _వెద్య సంబంధ 

మైన ఉపయోగాలను పొందడం ఒక విధమైతే, ఆకులు, మూలికలు, . తీగలు 

'ముదలై నవి ఉపయోగించినా, వీటిని శేవలం నమ్మకం మూలకంగా ఉపయె 

గించి, వాటి భౌతిక గుకాన్ని ఏమాత్రం ఉపయోగించుకోక పోవడం కూడా 

నమ్మకాల _వద్యం కింది కే వస్తుంది" 

తుమ్మపువ్వు, పియంగుప్పుప,ం మారేడువేరు, దెవదారు పుష్పం 

మె త్తగానూరి ధూపం వేస్తే దయ్యాలు, భూతాలు, (గ్రహాలు, శాకినీ డాకినీ 

రాక్షస పిశాచాదులన్నీ పారిపోతాయని నమ్మకం, పృష్యమి నక్షత్రంతో కూ డిన 

ఆదివారం తెల్లగురివిందవేరు పెరికి తెచ్చి చంటి£ డ్డ వెడకు క_డే పిశాచాల 

బాధ ఉండదట. పుష్యమీ నక్షతంనాడు తిప్పతీగె వేరును శెచ్చి మాలగా 

తయారు చేసుకొని మెడలో వేసుకుంటే పాములవల్లి భయమే ఉండదట, 

ఆదివారం తెల్లగన్నేరు వేరుతెచ్చి కుడిచేతికి కట్టుకున్నా కూడా అగ్నిభయం 

అన్నదే ఉండదని జానపదుల నమ్మకం, దృష్టిదోషం వల్లి జ్వరమో, భయమో, 

దయ్యమో పట్టుకుం చే అర్థం పర్టంలేని ఈ డింది మంతం చెప్పి నెమలి 

ఈకతో దిగదుడిే స్త దోషం పోతుందంటారు. 
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“క్ ౦ంనమో సత్యనామ ఆచేశగురుకో - ఓం నమోనజర్ అవా పరీ 

5 నజ్దానీబోలే - ఛల్సో అమృతవానీ కహోనజర్ కహాతే ఆయీ యహోకీ 

కొర తోపా కౌన్ దితాయీి - కౌన్ జాతీ తేరీ-కహాఠామ్. కిస్కీ_బే టీ-కహో 

నాహ్-కహోసే ఉడీ. కహాకోజాయ..అబ్హీ బస్ కర్ లే_తెరీమాయా యురీ 

క్ సునోచిత్ లాయ్-జసీహోయ్ సునా ఊ ఆయ్-తేలన్ తమోలన్ చడ్ హీ. 

చమారీ కాయథనీ ఖ(త్రానీ కుంహారీ మహతరానీ-రాజాకీ రానీజాకో దోష్ 

తాహీకే సిర్పడే-జాహరే పీర్ నజర్ సే రక్షాకరే _ మేరీభ క్రి గురుకీశ క్రి. జృరో 

మంత యీశ్వేరోవాద,*? 

యంత్రాలు, మంత్రాల మీద నమ్మకం బలంగా ఉండే జానవదులను 

మభ్య పెట్టడానికి తప్ప ఇలాంటివి మరెందుకూ పనికిరావు. 

అన్ని వ్యాధులకూ పెరట్లోనే మందులు 

ఏ మందుకూ నయంగాని వ్యాధికూడా పెరట్లో ఉందే మామూలు ఆఫ 

తోనో, వేరుతోనో నయంకావచ్చు. ఆహారంలో వాడుకొనే కూరగాయలు, 

పళ్ళూ, పదార్థాలతో నే: కొన్ని జబ్బులను నయం చేసుకోవచ్చు. ఒకొక. 

సారి అలోపతి మందులకన్న ఇవే బాగా పని చేస్తాయి. కాని ఏ మందూ పని 
చేయకపోతే గృహ వెద్యాన్ని అనుసరించడం మనకు అలవాటయింది, 
ఆం(ధుల జానపద వెద్యంలోని కొన్నిటిని మా(తం ఈ (కింద పేర్కొనడం 

జరుగుతున్నది. 

నొప్పులు 

తలనొప్పిగా ఉం యే నల్లిని అడగడానికి వచ్చానని ఒక విటుణ్ఞి గూరి 
ఆతని (పేయని తనభర్త రతో. సాకు చెప్పడం ఒక జానపద గేయంలో 

వస్తుంది. నల్లిని చంపి వాసన చూస్తే తలనొప్పి పోతుందని ఒక నమ్మకం 
ఉంది. శొంఠి కణతలకు రాచినా తలనొప్పి పోతుంది. తల దిమ్ముగా వుంటే 
చితగ్గొటి కట్టాలి. వేడివల్ల తలనొప్పి వస్తే మల్లెపూలు, ఆముదప్ప ఆకులు 

తలకు కట్టాలి. ఫీతాకాలమైకే పారుడు మట్టిని ఉపయోగిస్తారు. గంధం తీసీ 
ఫాలభాగానికి బాగా పట్టించుకోవాలి. వెల్లుల్లిని బాగా నలగగొట్టి నుదుట, కళ్ళకు 
రెండు వై పుల రుద్దాలి, 
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చెవి నొప్పి 

తులసిరసం చెవిలో పొయ్యాలి. వెల్లుల్లి నూనెలో కాచిపోసినా కూడా 

చెవినొప్పి తగ్గుతుంది. నబ్ద్జా ఆకురసం పోస్తారు. సువ్వులనూనెలో ఒక 

లవంగం వేసి కాచి పోస్తే చెవిపోటు తక్కువవుతుంది నిమ్మరసాన్ని నీళ్ళలో 

కలిపి కొంచెం వెచ్చచేసి చెవిలో బొట్టు బొట్టుగా వేసినా చెవిపోటు తగ్గు 

తుంది. 

పళ్ళ నొప్పి 

మిరియాలు, ఉప్పు మెత్తగా పొడిచేసి నొప్పిగా ఉండే పన్నుమీద 

కొంచెంసేపు ఉంచాలి. రెండు మూడు లవంగాలు మెత్తగా నూరి నిమ్మ 

కాయ రసంతో కలిపి చిగురుకు, పన్నుకు తాపిస్తే నొప్పితగ్గుతుంది. నీళ్ళలో 

ఉప్పుకరిగించి ఆ నీళ్ళతో నోరు పుక్కిలించినా పళ్ళనొప్పి తగ్గుతుంది. 

గొంతునొప్పి 

కొ త్రసున్నం గొంతుకు పూయాలి. సున్నం, మునగాకురసం కలిపి 

గొంతుకు పూసినా నొప్పి తగ్గుతుంది. కఫం ఉ౦ పే మిరియాలు పొదిగిన 

బెల్లం మింగితే పోతుంది. వెచ్చని నీళ్ళలో ఉప్పువేసి ఆది కరిగిన తర్వాత 

గొంతులో పోసుకొని మింగకుండా గుళుగుళుమని శబ్దం చేసి ఉమ్మివెయ్యాలి. 

కడుపు నొప్పి 

వాము, ఉప్పు కలిపి తినాలి బొడ్డు దగ్గర నొప్పిగా ఉంటే జిళ్లడుపాలు 

వేసి పసుపు అద్దుతారు. నీళ్ళలో చక్కె_ర కలిపి కొంచెం వెచ్చజేసి తాగినా 

పొట్ట ఉబ్బరంతో కూడిన కడుపు నొప్పి పోతుంది. 

కళ్ళ నొప్పి 
నందివర్గనంపూలు, పొన్నగంటాకు కంటికీ కట్టాలి. కలబంద, 

పచ్చకర్పూరం కలిపి పైన పెట్టుకోడం వల్లి కూడా పోతుంది. 
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గాయాలు, పుండు 
aa 

చిన్న చిన్న గాయాలకు సున్నం పూయడమే పరమౌషధంగా భావిస్తారు 

శానపమలు ఆముదంలో రంగరించిన సున్నమైలే శేష్టం. చిన్నచిన్న గుర్ల 

లుంచే నర్థము క్ట పూస్తారు. గోడలకుండే ఎడ్రమద్ద మీద కొం ె ం నీళ్ళు 

చీము బయటికి వ వచ్చేస్తుంది. శాంతరసాకు ఉప్పువేసి సూరి కట్టనా గాయాలు 

మానుతాయి గడ్డలు మొదలై న వాటికి పసుపు, గుడ్డ పేలిక, చేవ ఇగుళ్ళు 
డంచి కడ్లారు. కుళ్ళి వాసన కొడ్తుండే పుండయినా వెల్లుల్లిని వెన్నలో బాగా 

చాది తేపిస్తే నయమవుతుందట. ఎండిన మామిడి ఆకుల్ని బూదిచేసి ఈ 

బూదిని గాయాలమీద వేస్తే నెత్తురు కారుతుంటే వెంటనే నిలిచి, గాయంకూడా 
త్వరగా మానుతుంది. కాలిన గాయాలకు మంచినూనె పూసినా, కొబ్బరిసూన 

పూసినా మంచిదే.మంచి తేనె పూసినా మంటతగ్గి గాయం త్వరగా మానుతుంది, 

దానిమ్మ ఆకులను నున్నగా నూరి కాలిన గాయానికి లేపించినా మంట శగ్గ 
తుంది. కాలిన గాయం వలి ఏర్పడిన మచ్చలు పోవాలంటే నేరేడు ఆకులను 
నున్నగా నూరి పూనూ వుండాలి. 

పాము, తేలు కాటుకు 

పాముకరిస్తే ఆ భాగానికి పైన గట్టిగా గుడ్డనుగాని, దారాన్ని గాని 
వగించాలి. రెండు మూడు చోట్ల కడితే మంచిది. క్రరిచిన చోట కోసి రక్షం 
బయటికి వచ్చేట్లు వెయ్యాలి. 'పాముకరవగానే గుడ్డకట్టి, అక్కడ గాయం 
చేయాలి. కోడిని పట్టుకొని దాని గుదద్వారం దగ్గ" కొన్ని రేక్కలు పీక్ 
అక్కడ గాయంచెసి దాన్ని గాయం దగ్గర పెట్టాలి. ఆ కోడి చనిపోతుంది. 
ఇట్లా రెండు మూడు కోళ్ళను చే చేస్తే విషమంతా పోతుంది. 

తేలుకాబుకు ఎ(రగడ్డగాని, తెల్లగడ్డగాని నలగగొట్టి గాయమైన భోట 
కట్టాలి. తేలుకుట్టగానే ఎర్రగడ్డ, బెల్లం నమిలి కనాలి, ఎగడ్డ రసాన్ని 
కుట్టిన చోట పూయాలి, శేలుకుట్టగానే క కుట్టిన తేలునుగాని, మో శేలునుగాని 
పట్టుకొని దాని కొండిని కాల్చాలి, కాల్చేటప్పుడు వచ్చే పొగసు కుట్టినచో టికి 
పట్టాలి. కొండిని కాల్చి, వచ్చిన భస్మాన్ని కూడా అదే చోట పూయాలి. 
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తేనెటీగలు కరిస్తే మంచి తేనెపూ సే మంటతగ్గుతుంచ ఆంటారు. 

ఎ రగడ్డను సగానికి కోసి దాన్ని తేనెటీగలు కరిచిన చోట రుద్దితే మంట 

తగ్గుతుంది. . . 

పిచ్చికుక్క కరిస్తే చాలా[పమాదం. కుక్కు.లాగే అరిచి అరిచి చచ్చి 

పోశారంటారు: రాబిస్ రాకుండా ఇంజక్షన్లు తీసుకోడం అవసరం, కాని జాన 

పదులకు ఇంజక్షస్లు ఎక్కడినుంచి వసాయి 7 వాళ్ళుచేసే వె ద్యమిది. ఉత్త 

రేశి చెట్టును వేళ్ళతో సహా పీకి తెచ్చి రోట్లోవేసి బాగాదంచి రసం తీస్తారు. 

దాన్ని వడబోసి, రసానికి కొంచెం సీళ్ళుకలీపి (పతిదినం పొద్దున లోటా 

వంతున వారంరోజులు తాగాలి. పిచ్చికుక్క. కంవగానే ఈ వైద్యం (ప్రారం 

భించాలి. మనిషి కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా (వవ ర్థించడం (పారంభిం చిన తర్వాత 

వైద్యం చేస్తే ఏమీ లాభంలేదు. 

చర్మ వ్యాధులకు : 

ముఖంలో మొటిమలుం పే ఎ_రమట్లిని వెచ్చజేసి వేస్తే పోతాయంటారు. 
దాల్చిన చెక్కను నిమ్మరనంలో చాది మొటిమలకు పూయాలి. కాలిమడమ 

 వగిలిఉంటే నలగగొట్టిన ఎ(ర్రగడ్డను కడితే ఫలం కనిపిస్తుంది, ముఖంలో 
అక్కడక్కడ పగుళ్ళు కనిపి స్తే పాలమీగడలో కొన్నిదొట్లు నిమ్మకాయరసం 

వేసి చర్మంమీద మృదువుగా అద్దాలి. కాలుగంట తర్వాత ముఖం చల్తని 

నీళ్ళతో కడగాలి. చర్మం బిరుసుగా ఉంకే పచ్చికొబ్బరి తురిమి బాగా పిండి 

పాలు తియ్యాలి. దానిలో గ్లిసరిన్ వేసి కలిపి పూసుకోవాలి. (ప్రరోజు 

సున్నిపిండితో బాగారుద్ది నీళ్లపోసుకుంకే చర్మంమీది మచ్చలు పోతాయి. 

బొప్పాయి పండు చెక్కు లతో చర్మాన్ని రుద్దుతూ ఉన్నా మచ్చలుపోతాయి. 

గజ్జి, దురద. దద్దులు మొదలై నవి చర్మరోగాలు. చర్మానికి సంబం 
ధించిన ఎలాంటి దురదలుగాని, గజ్జిగాని పోవడానికి గరికను, పసుపును ' 

గోమూ(తంలో చాది పూసుకోవాలి. అరగంటతర్వాత వేపాకులు వేసిమరిగించిన 
నీటికో స్నానంచెయ్యాలి. దురద, గజ్జి పోవాలం యే చింతాకుల్ని నున్నగానూరి 
పూసుకోవాలి, నిమ్మకాయరసంలో గంధకం పొడిని కలిపి పూసుకుం జే 
దురదలుపోతాయి. వాము, పసుపుపొడిని నమంగా తీసుకొని నీటిలోబాగా 
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కలిపి వేపించినా గుణంకనిపిస్తుంది. చర్మవ్యాధులేమున్నా తేనెపూస్తే తగ్గు 

తాము. సము ద్రస్నానంచే చేస్తూ ఉంటే కుళ్ళికంపుకొడుతున్న గాయాలు కూడా 

చూనుతాయి, 

జలుబు. దగు, జ్వరం 
"మ 

మామూలుగా మనకు పట్టుకు నే వి జలుబు-దగ్గు-జ్వర మే. ఎ వెనామరీ 

తగ్గని దీ ర్హకాలిక వ్యాధుల్లై తే తప్ప మామూలు జలుబులకు దగ్గులకు జాన 
పదులు కషాయాలు, పూతలు, పథ్యాలతో నేపొద్దుపుచ్చుతారు . జలుబుకుకర 5 కాయ 

తాడికాయ, ఉసిరిగ వరుగు కలిపి కషాయం చేసుకొని తాగుతారు, కొంకి 

మిరియాలు, పిప్పళ్ళు, బె జెల్లంవేసి కషాయంచేసి తాగినా జలుబుకు గుణం కనిపి 

స్తుంది, ముక్కు దిబ్బడకు పసుపు నివ ఎాలమీదవేసి వాసన చూసారు, 

మిరియాలు కాల్చి ఏ వాసనచూడోడం కూడా ఉంది, ముద్దకర్ఫూరం గాని గుడ్డలో 

ఉంచుకొని. ఆప్పుడప్పుడు వాసనచూసూూఉన్నా ముక్కు దిబ్బడ తగ్గుతుంది. 

దగు ఎన్నోకారణాలవల్ల రావచ్చు. మామూలు వగ్గుచిన న్నచిన్న _వెద్యాల 

ల్ల తగ్గుతుంది. తాళిసపతికషాయం దగ్గుకు మంచిది, మూమాలుదగ్గుకు 

ప్పు, కరక్కాయ బుగ్గన పెప్టుకొన్నాచాలు, రసం మింగుతూ ఉంటే దగ్గు 

తగ్గుతుంది. పొడిదగ్గయితే పెద్దఎ(రగడ్డ ఒకటి తీసుకొని, కొంచెం బెల్లం 
ల ళ్] యి (a) . గ 

చేర్చి, పొద్దున-మభ్యాహ్నం-రా త్రిపడుకునే ఏప్పుడు తినాలి. నెయ్యితో ఎర్ర 
గడ్డను వేయించి తిన్నా మంచిది, కఫంతోకూడిన దగ్గయితే ఉప్సు,మిరియాలు, 

తెల్లగడ్డచేర్చి, దంచి కొంచెంసేపు నోటిలో ఉంచుకొని, గొంతువరకు తీసుకు 

వెళ్ళాలి. 

షా ౬ 

జ్వరం ఎన్నివిధాలుగానైై నౌ రావచ్చు. నిజానికి అనలు జ్వరానికి 

కారణ మేమిటో తెలియకుండా ఏదో ఒక మందు తీసుకోకూడదు. అయినా 

అన్నిటికీ కషాయాలే ఇవ్వడం జానపదులకు తెలిసిన ఇవెద్య ౦. లంఘనంమ 

మొషధం'” కాబట్టి ఉపవాసంకం ఇ మంచివై ద్యంలేదు. జ్వరానికి ఉపవాస 

మంచిమందు జ్వరం చాలా ఎక్కువగా ఉంటే చల్ల నీటిలో తడిపిన గుడ్డలను 

మడత వేసి నుదుటవెయ్యాలనేది జానపద చె వై ద్యానికేకాక, ఇంగ్రీషు వైద్యానికి 

కూడా సమానమే. దీనివ వ ఎక్కువగాఉం డే జ్వరం తగ్గుముఖంపడుతుంది. 
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చలిజ్వరమయితే అడివి జీలక(రను తీసుకొని బాగా పొడిచేసి, నెయ్యికలిపి 

నీటిలో మరగపెట్టాలి. సగానికిసగం నీళ్ళు ఇంకపోయేవరకు మరిగించాలి. 

దానిలో అదేకొలత ఆవుపఫాలుచేక్చి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా దినానికి రెండు 

సార్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి, 

అజీర్హం-వాంతులు_భేదులు 

అజీర్ణం అనేక రకాల వ్యాధులకు మూలం. ఇదే వాంతులు ఖేదులు, 

జ్వరం, తలనొప్పి-ఇంకా ఎన్నో రోగాలకు కారణం కావచ్చు. నీళ్ళతో 

నిమ్మకాయ రసాన్ని చేర్చి తాగితే అజీర్టంతగ్గుతుంది. శొంఠి, జీలకరబాగా 

పొడిచేసి, మరిగే నీళ్ళలో ఈ పొడివేసి ఐదునిముషాలు ఉంచి. వడబోసి 
తాగితే అజీరంపోతుంది. ఖొంఠిబదులు అల్లాన్ని కూడా వాడవచ్చు. ఎగగడ్లను 

27) (on) ay 

గాని, తెర్లిగడ్డనుగాని కాల్చితిం పే అజీర్ణం పోతుంది. ఫొదిన ఆకుతో కషాయం 

చేసుకొని తాగినా అజీర్ణం తగ్గుతుంది. పొట్టఉబ్బరం కూ డా తగ్గుతుంది. 

భోజనం ఎక్కువై పొట్ట ఉబ్బిరిస్తే వెచ్చని నీటిలో చక్కెర. నెయ్యి 

వేసుకొని తాగితే తగ్గుతుంది. (ప్రతిదినం ఆహారంలో తెల్లగడ్డ (వెల్లుల్లి) 

వాడుకుం కే జీర్ణశక్తి ఎక్కువవుతుంది. 

పసిపిల్లలు పాలుకక్కుతుం పే పాలలోకొంచెం లేతకొబ్బరినీబృకలిపి 
ఇవ్వాలి. వాంతులు ఎవరికై నా నిమ్మకాయరసం మంచిది. ఈ రసంలో 

చక్కెర కలుపుకోవచ్చు. లేదా జీలకర, నాలుగయిదు ఏలకులుపొడిచేసి కలుప 

వచ్చు. నలిపిన ఎ(రగడ్డను వాసనచూస్తూ ఉంటే వాంతి తగ్గుతుంది. కొంచెం 

చింతపండు, జ్లీలక్యరకలిపితింయే వాంతి వచ్చేటట్టుండడం తగుతుంది, 

వాంతులు ఖేదులు అపుతుంకే దోసకాయ తురిమి శు(భమైెనవస్ర్రంలో 

ఉ౦చి పిండి రసంతియ్యాలి. దానిలో కొంచెం నిమ్మరనంకలిపి దినానికి 

రెండుసార్లు తీసుకోవాలి. అజీర్ణంవల్ల విరేచనాలవుతుం కే జాణికాయ చూర్ణాన్ని 
అరటిపండుతోబాటు తినాలి. నీళ్ళభేదులకు మంచినేరేడు పళ్ళుతెచ్చి నీళ్ళలో 

పిండి దానీలోకొంచెం ఉప్పువేసి తాగితే తగ్గుతాయి * అతిసారం ఒకొక్క 

సారి ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అతిసారానికి జానపద  బొషథాలు బోలెడన్ని 
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ఉన్నాయి. వీటిలో చాలామందులు చక్కగా పని చేసాయికూడా. లేశ జామకాయ 

కషాయం చేసి మజ్జిగతోబాటు తీసుకోవాలి. ఏ కషాయమూచేసే ఓపికలేకున్నా 
మెంతులు నోట్లోవేనుకుని మజ్జిగ తాగితే ర క్షవిరేచసనాలు, బంకవిరేచనాలు కూడా 
కట్టుకుంటాయి. దానిమ్మచెక్కుతో కషాయం తయారుచేసి దానితోబాటు 
మెంతుల కషాయంతో కలిపి సేవించినా మంచిది, నిమ్మకాయరసాన్ని బాగా 
మాగిన ఆరటిపండు, తేనె కలిపి తింపే మంచిది. 

మరికొ.వ్యాధులకు మంచిమందులు 

జుబఖ్టురాలిపోతుం కే దాసానిప్పవ్వులు కాగే కొబ్బరి చమురులో చేసినూన 

తయారుచేసుకొని దాన్ని పూనుకోవాలి, నిమ్మకాయ, నువ్వులనూనె కలిపిపూసు 

కుంటే చుం డుపోతుంది. ప్రిిదినం నల్లివేప ఆకులను మూడునెలలవరకు 
తింటూఎ౦ పే మధుమేహం నయమవుతుంవంటారు. నేల ఉసి3గ ఆకులను 

కాయలతో సహాసలగగొట్టి, పసరుతీసి మజ్జిగలో తీసుకుంయే పచ్చకా మెర్లు 
నయమవుతాయి. లేత దేపాకుసూరి. కొంచెం పసుపు, జీలకర్ర, మిరియం వేసి 
ఉండలుగా చేసీ మంగించడు _ప్రతివల్లెటూర్లో, (పతిఇంట్లో4న్నదే, దీనివల్ల 

కడుపులోఉండేకొన్నిరకాల పురుగులు వగరా నాశనమవుతాయి. బొప్పాయి 

కాయ పైన తోల్పతీసి, సన్నసన్న బద్దలుగాకోసి చశ్కెరకలిపి తింటే కొన్ని 
రాల పురుగులను సంహారం చెయ్యవచ్చు. మూలవ్యాధికి కూడా జానపద 

ద్య మే శేషస్టమంటారు,. అప్పుడేపిండిన ఆవుపాలు నురగతోసహా కొంచెం 
నిమ్మపండు పిండుకొని తాగితే మంచిది. 

అమ్మవారు ఆనే పేరుతో పిలిచే అన్నిరకాల సొం[క్రమికరోగాలకూ 
సఆకులను, ఇగుళ్ళను, పువ్వులను వైద్యంగా వాడడంలో వానపదుల అను. 

ఎన 
యు య 

రము 

భవం తెలుస్తున్నది. నేటికీ వేపచెళ్తే చక్కని రోగనిరోధకళ క్రిగల సాటిలేని 
వోచవం గా ప౦కివస్తున్నది. మనం ఆహార పదార్థాలుగా తీసుకునేఆకులు, కూరలు. 

బియ్యం, పప్పు, తిరగమాత సామానులు, పెరట్లో పెరిగే ఎన్నోరకాల 

మొక్కలు, అడుగడుక్యూ. కనిపించే వేపచెట్టు. చింతచెట్టు, ఈతమాను, . 
తాట్మాను, అడవులలో దట్టంగా సెరిగిఉిండే పొదలు, లతలు, మూలికలు ఇలా 

జానపద వైద్యం నిత్యాహరం నుంచి అడవిలో అన్వేషించాల్సిన మూలికల. 
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వరకు విస్తరించి ఉంది. ఇవేవీ వాడకుండా ఊరక ఉపవాసమున్నా అదీ 

జానపదవై ద్యంలో భాగమే అన్సతుంది అయితే అ స్నివ్యాధులు ఈ కూరగాయ 

వైద్యానికే నయమవుతాయా ఆంటే లేదని ఏ బుద్దిమంతుడయినా చెప్తాడు 

అన్నిరోగాలు తమ వై ద్యంతోగాని, _మంతత౦(తాలతోగాని నయం కావని 

జానపదులకూతెలుసు అందుకే ఒక్కొక్కసారి “తూతూ మం (తాలు 

తుమ్మాకు మంత్రాలలో తగ్గుతాయా? అనికూడా జానపదులు చెప్పంటారు. 

అయితే అన్వేషించి కను గొనవలసింది వారివై ద్యంలో కూడా ఎంతో ఉంది 

అన్నది మాత్రం సత్యం. 

టీప్పణీ 

‘Flok medicine reaches very far back in time. Nature, 
opened the first drugstore. Primitive man and the 

animals depended on preventive use of 15 stock of 

plants and herbs to avoid disease and to maintain 
health and vigor. Because man and the animals were 

constantly on the move, Natures drugstore had 

branches every where. Wriicrever in the world you 

were sick, you would find in the fields 119 medieines 
to cure you, ‘its materials for curative herbal teas 

and 01౧0006౧15" D. C. Jarvis, Flok Medicine, A 

Fawcelt Crest Book, 1958, p.9. 

2. “Folk medicine is the substance of all the 
traditional view points on sickness and the healing 
methods applied against disease which exist among 

the people’ Oswald A. Erich and Richari Beitle, As 

quoted in Folklore Folklife, 1972“ p. 193-194. 
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అటలు-వినోదాలు 

మం (తాలు య తం (తాలు _ యం (తాలలో మునిగితేలేవారికి ఆటలు, 

వినోదాలు కొంత విడుపును ఇసాయి. “సాంఘికాచారాలలో ఆటలేమిటి” అని 

అనుమానం రావచ్చు. ఒక విధంగా సాంఘికాచారాలలో లౌకికమైనవి ఆటలు, 

వినోదాలే. మిగిలినవన్నీ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో నమ్మకాలకు, మతా 

చారాలకు , మానవాతీత శక్తులకు సంబంధించినవే. 

ఆటలు -- వినోదాలు ఒక వైపు సాంఘికాచారాలకు మరొకవై పృ జాన 

పదకళలకు మధ్యలో ఉంటాయి. కోలాటం వంటి వినోదాలు కళాత్మకమైనవి 

కావడంవల్ల వాటిని కళల్లో చేర్చడమైంది. ఆటలన్నీ చాలావరకు వినోదంకోనం 

ఏర్పడ్డ వే. అయితే వినోదాలన్నీ ఆటలు కొవు. 

ఆటలవల్ల జానపదులకు చాలా (ప్రయోజనాలున్నాయి. తెలుగు జానపద 

విజ్ఞానానికి ఎనలేని సేవ చేసిన మహనీయులు శ్రీనేదునూరి గంగాధరంగారు 
“ఆటల' ఆవశ్యకతిను గూర్చి చెప్పిన మాటలు గమనార్హం (18865, పీఠిక). 

1. కార్యభారం చేత కొంచెము అలసియుండే మనస్సులకు, శరీరానికి 

మంచి అటలు మనళ్ళ్శరీరాలకు ఉల్లాసము కల్గించి బలం నిసాయి. 

2. ఎరిప్పుడూ ఒకే పని చేయుటచేత కలిగే విసుగును పోగొట్టుతాయి. 

లీ. బుద్దివ్యాపారాలను చురుకుగా సాగిస్తాయి. 

4. (పయోజనముల కనుగుణముగ, తత్సం పాదకములగు మార్గాల 

నమర్చుకొను నేర్పును పుట్టిస్తాయి. 

5. లోకయా[త కత్యావసరములగు సమయాలను విచారించి, ఆ సమ 

యాను కూలత నెరుగునటుల చేసి, అప్పుడు పని జరుపుటనే శకులను దృఢ 

పరుస్తాయి, 
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0. కొందరికుండే మేకపోతు గాంభీర్యము పోయి, వా స్రవికములగు 
మన స్థితులను వెలిబుచ్చి, వారిలో పరస్పర సహాయము. ఛభ్రావె వేక్యము, 
పయో యోజనె వై క్యము మొ॥ బుద్ది చాతుర్యాలు కల్లినాయి, 

7. పజలను సంఘీభావులుగా, సంఘటిత పరుసాయి. 

గి. జాతిపునరుద్ధారణమునకు హేతువును కల్పిస్తాయి. 
9. స్వధర్మము, స్వభాష, స్వాభావము మొదలగునవి అనుష్టించుట 

ఏనిలోని ఒకభాగం* అందుచేత నీతి నియమాలను పూనిసాయి. 

* మనోవాకా సాయ కర్మలను ఏకకాలమున (పవృ తి కల్లినయి. 

పెన పేర్కొన్నట్లుగా అనేక (పయోజనాలుండే ఆటలు మనిషిలోనే 
రాదు సకల _పాణుల్లో ఏదో ఒక రూవంలో ఉన్నాయి. జీవితంలో పోరాడుపే 

ఒక ఆట. అ పెద్ద ఆటను ఆడటానికి తెలుసో తెలియకో సహాయంగా తీసు 

కుంటూ ఉంటూ, పసితనంలో కేవలం వినోదం కోసం ఆడే ఆటలు కొన్ని. 

కొంచెం పెద్దయ్యాక వినోదాన్ని కళాత్మకంగా (పదర్శింలాలనే ఉబలాటతో 

కోలాటలాడవచ్చు. అంతటితో తృప్తి పి కలగకపోతే తోలుబొమ్మలాటలు, బయ 

లాటలు కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ ఆటలే. అయినా ఒక్కొాక్కదానికీ ఏదో 

కొంత భేదం ఉండనే ఉంది. “వాడు తైతక్కలాడుతున్నాడు.* “ఏవిగట్రా ? 

ఆటగా పుందా ?* “ఎన్ని ఆటలు కడుతావో నేనూ చూసాను,” “ఇంతటితో 
సీ ఆట సరి.” “వాడి జీవితం ఆటల పాటలతో సాగిపోయింది" _ ఇలా మాట 

లతో ఎన్ని ఆటలై నా ఆడపచ్చు. 

లేగదూడ తోక పెకెతి ఇటూ అటూ గెంతుతూ తల్లికి వినోదాన్ని 
నమకూరుస్తుంది. తోకను తమాషాగా ఆడిస్తూ తల్లి మీద పడుతూలేస్తూ ఆడు 

కుంటుంది కుక్కపిల్ల. ఇక మనుషుల ఆట పుట్టగానే ప్రారంభమవుతుంది. 

పుట్టిన పసిపాపతో తల్లి ఆడుకుంటుంది. నెలబాలుడయినప్పటినుంచి తనతో 

ఆడుకొమ్మని లాలిస్తుంది, పాలిస్తుంది. ఆట అన్నది అందరు మానవుల్లో 

ఉండే స్వభావాభివ్య క్తి (ప్రక్రియ అని, అది అన్ని సంస్కృతుల్లో కనిపిస్తుం 

గ్గని రాబర్డ్ ఎ. జా ర్టెస్ (Robert A. Georges) నిర్వచించాడు (రిచర్డ్ 

ఎం. డార్భన్ [872 : 178). భాషను, కళను, మతాన్ని నిర్వచించడం 
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కష్టం. ఎందుకం కే అవన్నీ సంకీర్ణ స్వభావం కలవి, వివిధ విషయాల స 
లు 

» ee] 
హారంగా ఉండే ఆటను కూడా నిర్వచించడం కష్టయి. 

ఆట అనుకరణవలి వచ్చేది. ఏదైనా ఆటనిల్ల ఇతరులు స్ంళ్లో 
పడడం చూచి నేర్చుకుంటారు పెల్పలు ఆట ఒక కల్పనా(పపంచంలో. ఇట 
తుందనే విషయం కూడా దాని లక్షణాలలో ఒకి€ి. ఆటలో మునిగిన వా 
కాల దేశాలకు అతీతులు. ఆటముగి సేవరకు ఎంత సేపు అడుతున్న న, ఎక్కక 
ఆడుతున్నదీ కూడా తెలియదు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఇది వర్తిస్తుంది. ట్టత్రో 

కా “క వివ యా గో న త అలయ ల 
ఏదో ఒకరకమైన పోటీ ఉంటుంది. కేవలం విన దమైశే పోటీ ఉండదు. ఆటల, 
వినోదాలు ఒక్కొ_క్క_ వయస్సులో ఒకొక్క విధంగా ఉంటాయి. చాల 
చిన్నతనంలో పసిపిల్లలను నవ్వించడ మే ఒక ఆట. “ఏనుగొచ్చిం చేనుగా- 

వాం వొ వికి నె ను wma ot, జజ seat +] 
మావూరొచ్చిందేనుగు? అని పిల్లలకు చిన్నచిన్నగా వ్యాయామం చేయిస్తా 
వాడడమూ ఒక ఆట బొమ్మలతో పిల్లలు ఆడుకునే ఆటలు మఠొక రట్టు, 

వయస్సు పెరిగేకొద్దీ ఆటల్లో కూడా సంక్రీర్టీత ఎక్కు పవుతూ వస్తుంది, ఆడమగకలిసి ఆడేవి,(పత్యేకంగా ఆడేవి, పీర్లీలు పెద్దలు కలిసి ఆడేవి . జననీ ఒకొక్క. విధంగా ఉంటాయి. అందువల అన్ని రకాల ఆటలను కోరిన నిర్వచించడం కష్టమని విద్వాంసుల అభిప్రాయం. ఆట అన్నది మూల భూతంగా ఒక సాంఘికచర్య. ఆటలో కనీనం ఇద్దరై నాపాల్గొ నాలి, పసీపాస చౌమ్మలతో. ఆడుకోటంగాని, తుంటరి పిల్లివాడు. చెట్టుమీది చింతకాయలన ము రాళ్ళతో కొట్టడంగాని, వెటగాడు వాణాలతో ఎదై నాకొడ్రూ గుంనేర్చుక్రోతం గాని నిజానికి ఆటలు కావని, ఆటల మూలరూపాలు మా(తయేనని విదా ఎల ఆభివ్రాయం.౩ ఆట అన్నది ఒకవిధంగా నాటకీయత ఉంచేది. నొధీ కమూ ఒక ఆట; ఆటా ఒక్రనాటక్రం. అందుకే బయలాట వంటి పదాబేర్చుడాయి 
॥ ca శీ 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 847 

లకు అనుకతణలుగా వెలసినా ఆటలు అప్పటమైన అనుకరణలు మా(తంకావు. 

"పెళ్ళిని అనుసరించేవారు పెళ్ళి మం(తాలన్ని చదవవలసిన అవసరం లేదు. 

పై విషయాలను చేర్చి ఆటలను నిర్వచించిన వారు జెరోమ్సపై9డ (Jerome 

Fried) : “A game then may be defined as form of play 

in which two or more participants vie, either as 

individuals or as groups or teams, under limitations 

of rules either tacitly or explicitly. understand by the 

cantestants, for ths purpose of determining play; a 

game is a dramatic play contest’ (Standard Dictionary 

of Folklore. P. 433). 

తరతరాలుగా ఆటలు 

నెమళ్ళు, పులులు. పిల్లులు, లేగదూడలు, మేకలు, కుక్కలు చేసే 

పనులు, ఆడే ఆటలు, ఎగురుళ్ళు, దుముకుళ్ళు. ఇవన్నీ (ప్రాభీన మానవునికి 

ఆటలు నేర్పాయి. (పకృతిలోనే అన్నిరకాల పాఠాలను నేర్చుకున్న (పాచీన 

మానవుడు ఆటను కూడా అనుకరణ వల్లే నేర్చుకున్నాడు. జీవికకోసం వేటను 

(పదానవృ త్తి చేసుకున్నా ఆదిమవాసులు రానురాను దాన్నీ ఒక (క్రీడలాగే 

వినోదంగా ఆడేవారు. జీవ నాధారానికి వేరువేరు వృత్తులు బలపడిన తర్వాత 

"వేట, చేపలు పట్టడం మొదలై నవి కూడా కీడలే అయ్యాయి, పెద్ద ఎత్తున 

యుద్దాలు జరిగేరాలం సచ్చేనరికి మల్లయుద్ధమూ ఒక (కీడే అయింది. మెషిన్ 

గన్నులు. టాంకులు, అటంబాంబులు వచ్చేసుకి రై ఫిలుమాటింగు కూడా 

డడ డద రట, 

అల్ల (పకృతి పశసరకాలే ఆటల స్వరూపాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. చెట్లు చేమలే 

బిళ్ళ ంగోడికి, ఇతర క్రీడలకు సాధనాలు సమకూరుసాయి. ఎస్కిమోలు 

చేపల ఎముకలతోనే దొమ్మలు చేసి ఆడుకొంటారు. చుట్టూ ఉండే మట్టి, 
అకులు, పువ్వులతోనే ఇచ్చ కట్టుకొని, పెళ్ళిళ్ళు కూడా జరిపేసారు చిన్న 

పిల్లలు. వీన పుల్లలతో నే విల్లు బాణాలు చేసి ఆడుకోడం మనకు తెలిసిందే. 

ఆటలో సరి _ చేసి ఆట చాలా (పాచీనమైందని విద్వాంసుల ఆభ 

పాయం, పగడాలాటకు -వాడుతుండిన సాధనాలు ఈ జిప్టులొ , రోములో గోరీల్లో 
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దొరికాయి. బుగ్వేదంలో కూడా జూదానికి వాడుతుండిన సాధనాలను గృ, 

ఉంది. గోలిఆట అనేక శతమానాల నుంచి ఉంది. రోము చక్రవర్తి ౪ 

స్తస్గోలి ఆట ఆడేవాడట. అప్పుడు పళ్ళగింజల్ని వాడేవారు. తర్వాత రాళ 

ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. వై నాలో ఇనుపగుళ్ళను వాదేవారట | (గీరు, ఈ 

రోమ్ గోరీలలో బంతులు, బొంగరాలు, బొమ్ములు దొరిరొయి. మొప్ప 

జొదారో, హరప్పాలలోని నాగరికత అవశేషాలలో పాచిరోలు దూడాఉ న్ను, 

సంస్కృత సాహిత్యంలో అనేక (కీడల (వ్రన క్తి, వర్హినలు కనిపిస్తాయి, 
భారతంలో వేట వర్ణనలు, ద్యూతం, మల్లయుద్ధం , గురిచూచి నాణం వ్వ 
పోటీలు, నీటిలో మునిగి ఊపిరి విగబమే ఆటలవంటివి ఉల్గభఖితమయ్యాలు.. భాగవతంలో (శ్రీకృష్ణుడు గోవబాలురతో ఆడిన ఆటలనేకం వెర్షీం పటిగ్జాలు, 
జంకిఆట, నూత వికర్ణణం, దాగుడుమూతలు మొదలై నవాటిని గురించిఉం, 

కెలుగు సాహిత్యం లో ఆటలు 

తెలుగు సాహిత్యంలో కవులు ఎన్నోరకాల ఆటలు ఆడారు. ఆటలను గురించి కూడా చెప్పారు. శిక్కన కాలంనుంచే తోలువొమ్యు అలాటి లవ౦టీ కళలుకూడా ఉండేవని తెలుస్తున్నది (విరాటపర్వం 9-164). బాలికలు చిలక చెమ్ములు, దంతపు బొమ్మలు, మేలిగాజు బన్న రులు, (మాని చొప్పిళల మొదలైన వాటితో ఆడేవారని 'బొమ్మురిండ్లు జేయనగు కూళ్ళును ఇండ్లు బొమ్మ పెండ్లి” అని నన్నెచోడుడు చెప్పాడు (కుమా, ళ-ల6).  కోళ్ళపందాల వంటి జానపద న్పర్థలను మాత్రమేకాక చదరంగం, పాములాట, గౌడీ, మాథీ, పెష్టీసురల సేవ మొదలైన అనేక వినోదాలు అశిలషితార్థి చింతామణిలో వర్ణితమయాాయి. ఆనాడు జనులెక్కితిరుగు చుండిన రం కులరాట్న౦ ఇప్పటి! పిల్లలకు ఇష్టమైన వినోదమే. 

చటిల సంన్పతి జీవఘట చ (కకర్మ 
పటు పరివర్తన (భమణంబు గూర్చి 
కీలువొందించి యా(కియ రాబనముల 
వాతియాడించు నా వ(ఢడంగి యతడు (బనపప్పరా, 102) 
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ఉప్పన పస్పైలాట గిరిదండ ఆట తెలుగునాట చా లా (పచారమైన ఆటలు, 

"ఉప్పన పై లాడునడ నుష్పులుదెత్తురు గాక యాదవుల్ * (ఉ. హరివంశం) 

అన్నాడునాచన సోమన. విళ్ళంగోడి ఆటకూడా తెలుగునాట తరతరాలుగా జాన 

పదులకు చాలా ఇష్టమైన ఆట. దీనికే గిల్లదండ, డండుగలి. చి(రాగోనె, 

చిల్లగొడె అని పిలుస్తారు. జేనెడు కైపుర్లను, మూరెడు కళ్తైతో కొమే ఈ 

ఆట నేటి కిశెట్ వంటిది. బిళ్ళంగోడి వంటిదాన్నే “ఘటికా ఖేలనం* 

అన్నాడు బుద్ద ఘోమడు. ఘటిక అంటే చిన్న క్యరపుల్లను పెద్దకరతో కొట్టడ 
మని కూడా అరం చెప్పాడు. మహాభారతంలో కౌరవుల పిల్లల చిన్నగిల్లను 

కే నతో కొట్టి ఆడారు. అదీ ఇలాంటిదే అయివుండవచ్చు. బాలచం(దుడు' 

“చిరుతలు శరై నగోడలతో” ఆడాడు మరాఠీలో చిల్లగోడె. ఆట  “విటిదండు*ి 

1850 ప్రాంతంలో కరువ్వరాగా మరాఠీవాళ్ళు దక్షిణానికి వచ్చారని, చిల్లగోడె 

ఆటను వాళ్ళదేశానికి తీసుకొని వెళ్ళారని సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు అభిప్రాయ 

పడ్డారు (ఆం|ధుల సాంఘిక చరి(త్ర : 84). 

నాచన సోమన పాచికలాటను వర్షించా డు. రుక్మిణీ, కృష్ణుడు ఆ ఆడు 

తుం సే సత్యభామ సాకీపడం (ఆం పెర్) అలంకరించిందణ, 

జోగిణి గొసరి బై సుకవెట్టి పలకపై 

సారెలు పోయించి సరముచూచి 

తనకు లాగయిన నెత్తంబు గై కొని పన్ని 

పాసికల్ దాళించి పాపెరింగి 

లోహటంబులు మాసిలులిగన్న బడకున్న 

పందాళమని పోవు వల కలిచ్చి 

తప్పార్తుజూ రెండు రాయంబులును గని 

వారింపకము పోటు(వాలు గలవు 

పంతమడిగిన నీ వలె భాగమింత 

బోర పెద్దదాయంబాడి పోరువుచ్చి 

వై చునది ధనమునికి పోవచ్చు ననుచు 
బేరుకొని పాటు తరిసష జేసి యడిగె (ఉ. హరివంశం 8-120.) 
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ఆ తీవంచ తిగదుగయు 

సత్తా దచ్చొక వంచి చొవంచీరే 

ది _కిగ యిద్దగ బదలు 

చి త్రంబున దలచినట్లు చేతికి దెచ్చన్ (8- 121) 

ఈ ఆటకు పచ్చీస్ అని, దోయాలు, బారాకట్ట అనీ "పేర్లు. దీనిలో 

దుగ, తుగ, సత్తా, బ్యద మొదలై న "పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి. మహో భారత 

కాలంలో, వేదకాలంలో అక్షఖేలనం ఉండేది. .భహాభారత కథంతా అక్ష 

ఫేలనం పైన నడిచిందే. ఇలాంటీ ఆటల్లో సంఖ్యలకు మారు పేర్లు పుట్టడం 

నాటికీ నేటికీ ఉంది. (పాబీనకా లంలో పాచికలపైన ఉండే చుక్క ఒకి మెతే 

కలి, రండు దొక్టపర , మూడు (కేత, నాలుగు కృతయుగాలని లెక్క. ఇలాంటి 

ఆబలు భారతదేశంలోనే కాక ఆసీయా, యూరపు ఖండాలలోని బహు చేళా 

లలో చాలా |ప్రాదిన కాలంలోనే ఆడినట్లు దాఖలాలున్నాయి. ఈ జిష్టులో శవాలతో 

బాటు పాచికలను కూడా పూడ్చేవారట. బహుశా పరలోకంలో కూడా ఆడాలని 

వారి ఉద్దేశం కాబోలు ! డీ. పూ. 1200 (ప్రాంతంలో (టాయయుద్ధం సదేళ్ళు 

సాగగా పొద్దుపోక కోసం (గీకు సైనికులు పాచికలాడుతుండేవారట. పాచిక 

లాటను గూర్చి కళాపూర్ణోదయం (శ-181)లో కూడా ఉంది. ఛూర్దటి మొద 
లైన కవులు బాలుర క్రీడలు, వినోదాలు ఎన్నిట్నో పేర్కొన్నారు. 

చిట్ట పొట్లాకాయ సిరిసింగణావ త్తి 

గుడుగుడు గుంచాలు కుందెన గుడి 

డాగీలీ (ముచ్చులాటలు గచ్చకాయలు 

వెన్నెలకుప్పలు తన్ను విళ్ల్ళ 

తూరన తుంకాలు గీరన గింజలు, 

పిల్లి దీపాలంకి బిల్ల గోడు 

చిడుగుడువ్వల పోటి చెండు గట్టినబోది 

యల్లి యుపష్పన బై లప్పళాలు 
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చిక్క-నా చిల్లలోటిల్లు చిందజాది 

మైన శైశవ క్రీడా విహార సరణి 

చెంచు కొమరుల తోడ నుద్దించుకాడు 

చిన్న డభినవ బాల్య సంపన్నుడగుచు 

(శ్రీకాళహ స్తి మాహాత్మ్యము 8-88) 

బాలికల[కీడలను దశావతార చరి: తలో ధరణి దేవుల రామయమం త్రి 

ఇలా పట్ట చేశాడు (నేదునూరి గంగాధరం 1866 : 1961) 

అచ్చనగండ్ల్లు దోయాలును డాగిలి 

మూతలు నాలుగు మూలలాట 

గుజిగజి రేకులు గుజ్జన గూళ్లను 

బొమ్మల పెండ్రిండ్లు ? 'సునములు 

న త్తగోడలి యాట నాలుమగని యాట 

తాటి చెట్టాడ కో లాటములును 

పింపిళ్లు చెండు గోరింపులు వామన 

గుంతలు వెన్నెలకుప్పలాది 

మజియు బుడికిష్ల మొదలుగా మనస్సువచ్చు. 
నాటలన్నియుదోడి తొయ్యలుల గూడి 

పడుచుదనమున వేడుక పడుచునాడు 
ముద్దరాం (డకు నల్లారు ముద్దుగాను. 

పిలిల ఆటల్లో బోలెడన్ని రకాలున్నాయి. వయసు కోడెకాం[డ్రు పిక్లి 

పిట్ట) పోట్లాటలాడేవారు బొటన చేళ్ళె "పెన పికిలి పిట్టలను తీసుకొని పోవడం 

వారికి పరిపాటి. _బాలచం(ద్రువాడిన అనేక కీడలను పల్నాటి వీరచరి తలో 

"పిరొః ,-నేడం జరిగింది. "గుమ్మడికాయలు. కొంత సేపాడి”, “చెరకుల 

పంచెంబు చెల్వొప్ప గెలిచి” ' 'పోకలా బల చేత బుచ్చుము పొప్లి. “ఆడుడీ 

ముత్యంబులమరు బంతులును” “గుంతమాపల నాడికొని గెల్చికొనుము 
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“కుటిల జంతులదెచ్చి గుడిలోన నుంచి". “విడిపించి పోరాడువిధమును జాడు 

రూకల కుప్పలు రూఢిగనాడు? బొంగరాలాట పిల్లల ఆటల్లో ముఖ్యమైంది. 

బాలచం (దుడాడిన చదొంగరాలాట వివరంగా ఉంది. పల్నాటి ఏర 

చరిత్రలో బాగా వర్ణింపబడిన ఆటలలో కోడిపందెం ఒకటి. పల్నాటియుద్దానికి 

కోడిపో రే ముఖ్యకారణం, నాయకురాలి కోళ్ళు [బహ్మానాయుని కోళ్ళను గెల 

వటం, పందెంలో ఓడిన _బహ్మనాయుడు రాజ్యం వదలి ఏడేళ్ళు పరదేశంలో 

వుండటం, తర్వాత పల్నాటియుద్ధం జరగటం (ప్రసిద్ధం. కో భృకాళ్ళతో తన్ను 

కొని యుద్దంచేసేవి కాబట్టి చరణాయుధాలని అమరుడు రాశాడు. కోడికాళ్ళకు 
పూర్వం జానెడు కత్తులు ' కట్టి యుద్ధం చేయించేవారు. తెలుగువాళ్ళు కోడి 

పందానికి శాస్త్రమే రాసి పెట్టారు. దండి దశమకుమార చరి(తలో కూడా కోడి 

పందాల పస కి ఉంది. కేతన తెలుగు వారి సంప్రదాయం విశిష్టతను 'కెలప 

టానికేమో బాగా వి సరించి రాశాడు. (కీడాభిరామంలో కోళ్ళయుద్ధాన్ని కవి 

చాలా విపులంగా, హాస్యజనకంగా, మనోరంజకంగా వర్ణించాడు. 

ఆట కారంగా మారినప్పుడు జూదమవుతుంది, జూదంవల్ల సర్వ 

స్వాన్ని పోగోట్టుకున్న వాళ్ళున్నారు. కాకతీయుల కాలంలో కూడా ఒంటిపైన 

దుష్పట్టు సె నెైతం అమ్ముకొని జూదమాడేవారు. *పచ్చడం బమ్ముకొ న్నాడు 

పణములకును* (క్రీడాభిరామం) “స్త్రీలు కూడా కొందరు జూదమాడేవారు, 

అయితే కేవలం సరసత * మొయినాడే*వారని భోజరాజీయంలో చెప్పబడింది. 

సరిలేని యంజి సొగటా 

లరుదగు జూదంబు నె_త్తమచ్చన గండ్లున్ 

దిరమగు నోమన గుంటలు. 

సరసత మెయినాడుచున్న సతులం గనియెన్ 
(0-76) 

'జూదాల్లో అనేక రకాలున్నాయి. కాకతీయులకాలంలో ఇది సర్వ 

సామాన్యం. "తర్వాతి కాలంలోనేమి, నేటికీ. ఇది సంసారుల పాలిటి శాపం. 

సింహానన ద్వా_తింశికలో జూదాన్ని గురించిన వర్షన ఉంది. ““దృష్టి యేమ 

రక నందయు జాగరంబును. దిగయును, గాళనా 'కేటబడిన' అచ్చులలోపలనే 
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యచ్చన గైకొని మాటలాడిన యట్ల వేటుగలుగ తల (ప్రగతి వచ్చుకోరిన దాయ 

పల్లెల్లో లక్కముష్టి నక్కముష్టి ఉంది. ఒకడు గవ్వలో, చింతగింజలో 
| యాగ టబ అ 

పట్టుకొని వస్తాడు. నాలుగు గింజలు ఒక ఉడ్డ, పిడికిలి పట్టినవాడికి ఒకదికు. 

వదిలితక్కిన మూడుదిక్కుల్లో ఎందరైెనా,తమ కిష్టంవచ్చినన్ని రూకలు, పెసలు 
౧౧ యా యు య 

ఉంచుతారు. పిడికిలిపట్టిన వాళ్ళు ఉడ్డల(ప్రకారం ఎంచితే, నాలుగు మిగిలితే 

దాన్ని మష్ట అంటారు. మూడు మిగిలితే తిగ అంటారు. రెండు మిగిలితే 

దుగ అంటారు. ఒకటి మిగిలితే నక్క. నక్కనంచి మష్టవరకు నాలుగు 

సం కేతాలుండబటి నక్క. మష. అదే నక్క_ముష్టి అయింది. ముషి పటినవాడి 
ఠి డు లు లు టి 

సంఖ్య మిగిలే వాడు తక్కిన మూడిళ్ళవాళ్ళ పెకమంతా తీసుకుంటాడు, 

లేకుంయపే తనకే యింట్లో సంఖ్య వస్తుందో ఆ సంఖ్యలో ఎంత పైకం వుం 

టుందో అంత ఇచ్చి, తక్కిన సంఖ్యలవాళ్ళ మొత్తాలను వదలి వేస్తారు, పై 

పద్యంలో కూడా కాళ ఆంపే నాలుగై= వుంటుంది. తిగ అంటే మూడు, నంది 

అంటే ఒకటి. జోగరమంపే రెండు (సురవరం ప్రతాపరెడ్డి, రెండవ 

ముద్రణ, పు. 186). 

ఈనాటికీ జానపదుల్లో బాగా ప్రచారంలో ఉంటే ఆటల్లో పులిజూదం 

ఒకటి. సింహాసన ద్వాత్రింశికలోని పద్యం ఆనాటికే ఇది ఉండేదని తెలుపు 

తున్నది (భాగం 2.పు.రిర్) “తగులు విరివియెన కడుమెచ్చుగ నాడుదు, పులుల 
మూట. జూదంబులలో మిగులగ నేర్చరి బాగిడి తిగుటన్ సొగటాల నేనతి 

(పాఢుం౦డన్ 

పే పద్యంలో పేర్కొనట్లుగా మూడు జూదాలున్నాయని, ఆ మూడు 

రకాలను సురవరం (ప్రతాప రెడ్డిగారు ఆం (ధుల సాంఘిక చర్మితలో ఇచ్చారు 

(వు. 188.192). 

వరీకరణ 
౧ 

నేదునూరి గంగాధరం గారి (పకారం నేటికి అం|ధావని అంతటా 

ఉండే ఆటలు సుమారు వంద (1865 : 10). కొన్ని ఆటలను వేరు వేరు 
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పేళ్ళతో ఆడతారు. తెలుగుదేశం నాలుగు చెరగులు తిరిగి అదే ఆటల విధా 

నాలను చూచి (వాసుకున్న అనుభవజ్ఞులు క్రీ గంగాధరం. వారు ఆటలను 

విభజించిన తీరు ఈ విధంగా ఉంది: 

1. ఇంట ఆడునవి-ఆరుబయట కడునవి 

శి. ప్రైలు ఆడునవి-సృరువములు ఆడునవి 

బాలికలు ఆడునవి--బాలురు ఆడునవి 

. ఎవరైనను సరే ఆడునవి 

. శాస్తాోనుభవం కలవి _చతురంగాదులు 

నిషిద్దాలు-జూవము, “'పేకాటాదులు* చవ ఈ మ 65D 9 QO 

కొందరు ఆటలను స్థూలంగా ఇంట్లో ఆడేవి. బయలులో ఆడేవని రెండే 

రెండు విభాగాలు చేసారు. మరికొందరు చాతుర్యంతో ఆడేవి (games 

of skill) అని, అదృష్టంతో ఆడేవి (games of luck) అని రెండుభాగౌలు 

చెయ్యవచ్చంటారు. చాతుర్యంతో ఆడే వాటిలో చదరంగం వంటివి ఉన్నాయి. 

అడృష్టంతో ఆడే ఆటలలో జూదం మొదటిది. కొ న్నిట్లో అదృష్టమూ, 

నాుర్యమూ రెండూ పనిచేస్తాయి. ఇంకోరకం వర్గీకరణ (ప్రకారం ఆటల్లో 

. వినోద _పధానమైనఆటలు 2, శారీరక కౌశలం చూపించాల్సిన ఆటలు, 

ఏ. పోటీల ఆటలు, 4- ఊహో వధానమైన ఆటలు అన్న నాలుగురకా లున్నాయి. 

ఆటలను ఏభవంచడం చాలా కష్టమని, ఎందుకం పే ఆటలుచాలాసం కీర్ణ 

స్వభావం కలవని స్మిత్ అభి పాయం. ఆర్ * ఎస్. బాగ్స్ తన వర్గీకరణలో 

(Dictionary of Folklore, ౧. 1142) ఆటను 'C'* group 

కింద ఇచ్చాడు. ఆదేగుంపులో కథాగేయం , గేయం, నృత్యం, సంగీతం, 

పద్యం కూడా ఉన్నాయి. (ame, Pastime, sport అనే మూడు C 500 

అనే వర్గం కిందికి వస్తాయి.) బాగ్స్ వర్గీకరణలో ఈకింది ఉపవిభాగౌ 

అన్నాయి, 

c 520 శారీరక చలనానికి సంబంధించినవి 

06 522 వ్యాయామంతో కూడినవి. అన్నిఅంగాలు కదిలేట్లు చేసేవి, 

కొన్ని అంగాలకు మాత్రం సంబంధించినవి. 
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6528 పాట, నృత్యం, నడక 

6524 పరుగువంద్యం, తరుముకోడం, పోరాటం, 

గు(రాలు, కుక్కలు, మనుషులు పరుగెత్తడం 

కోడి, ఆంబోతు, మనుమలు పోరాడటం 

652 6 నాటకీయ మైన ఆటలు 

6580 మానసిక (ప్రాధాన్యం కలవి 

౧582 బుద్ది చాతుర్యం 

0584 స్మృతి 

0౧586 పరిజానం 
' ఖా 

06588 ఊహ 

_ 65860 |పత్యేకమైన వస్తువు లేక సాధనం 

'పేకలు, బంతులు, గోలీలు, దారాలు, గాలిపటాలు, చిన్నకత్తులు, 

పిన్నులు మొదలగునవి. 

౧580 నీరు మందు గడ్డ నుంచు పడవనడపటం, 

సీళ్ళులోఆడేఆటలు, మంచుగడ్గ్డమీద ఆడే ఆటలు మొదలై నవి. 

ఆం (ధుల ఆటలుకొన్ని 

ఈత : ఏ ఆటాలేకున్నా, ఏ అటారాకున్నా ఈత పల్లెటూరి పిల్లలకు 

అత్యావళ్యకమైంది. కుక్క_ఈత, బాలఈత, నిలుపుఈత వంటి (దభేడాలు 

కూడా ఉన్నాయి. దీనివల్ల దేహానికి మంచి వ్యాయామం లభిస్తుంది, వీటివల్ల 

జరిగే పమాదాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. 

ఒప్పులకుప్ప ; బాలికలకు చాలా ఇష్టమైన ఆట-పాటలతో కూడిందిది, 

ఒప్పులకుప్పా వయ్యారిభామా అనే పాట విననివారుండరు. ఇద్దరు బాలికలు 
ఎదురెదురుగా నిల్చుని ఎడమచేతులు కుడిచేతులు పట్టుకొని గిరగిరాతిరుగుతూ 

పాడాలి. 
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కాళ్ళగణై 2 దీనికీ (ప్రసిద్ధమైన పాట పాడడం అవసరం. కాళ్ళాగజ్జీ 

కంకాళమ్మ.... అనేపాటలో గజ్జికి వై ద్యముంది. ఇది అసలు కాళ్ళాగజ్జె, 

ఏకాలంలో గజ్జికి గజ్జెకు ముడిపెట్టారో తెలియదు. పాటపాడుతున్న ప్పుడు 

ఒకొ్కక్కమాటకు ఒక్కొ_క్క_కాలు చేతితో తట్టితాకుతూపోవాలి. చివర పడ్డ 

కౌలు పండినట్టు లెక్క. 

కోతి కొమ్మచ్చి 

ఇది అనుకరణ వచ్చినదయి వుండాలి, చెట్టుకోతి కొమ్మచ్చికి పది 

మంది ఉండాలి. ఆటలో ఒక వెదురు కరే కోతి అవుతుంది. ఆటగాళ్ళలో 

ఒకరు దొంగ. విసరివేసిన కర్రను తేవడానికి దొంగ పరుగెత్తి వచ్చేలోపల 
అందరూ చెపైక్కు-తారు. “వేడివేడి కోతి” అనే కూతను వదలకుండా కరతో 

ఎవరిని తాకితే వాళ్ళు దొంగ అవుతారు. మళ్ళీ కర్ర విసరివేయడం 
మామూలే. 

గాలిపటం 

పిల్లలు ఆదే ఆటల్లో జన(పియమైన వాటిలో ఒకటి. ఇటీవల కొన్ని 

చోట్ల (ప్రాణాంతకంగా కూడా పరిణమించింది, ఏమీలేని జానపదులు 

కాయితం, దారం ఉంచే చాలు ఏదోరకమైన గాలిపటాన్ని తయారుచేస్తారు. 

పటానికి దారంకట్టి, రెండవ చివర చేతిలో ఉంచుకొని పటం గాలిలోకి 

పంపిసారు. 
అయాన్ 

గుడుగుడు గుంచం 

_ పాటపేరుతో (ప్రసిద్దమైన ఆట. బాలికలు కూర్చుని రెండు చేతులూ 
పిడికళ్ళుపట్టి ఒకరి పిడికిలి మీద మరొకరి పిడికిలినుంచాలి. ఆట పెద్ద ఒక 

రుంటారు. వాళ్ళు పైనున్న పిడికిలిలోకి పెపక్కనుంచి తన చూపుడువేలు 

నుంచి ఆడిస్తూ పాటపాడాలి. 

“గుడుగుడు గుంచం గుండారాగం పొములపట్టం పడగారాగంి- అనే 
పాట ఆం(ధదేశమంతటా సిద్ధం. ఆ తర్వాత (ప్రశ్నలు జవాబులు చాలా 
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సాగుతాయి. ఆటపెద్ద చక్కిలిగింతలు పెట్టడంతో గుడుగుడుగుంచం పూర్తి 
అవుతుంది. 

గోలీలు 

పసిపిల్లలు (పలోభానికి లోనై చెడిపోడానికి ఆస్కారం ఇచ్చే ఆటలో 

గోలీలాట (ప్రథమ (శ్రేణిని ఆక్రమిస్తుంది. గోలీలాటలో దేకిడీలని, దెబ్బకు 
కాయ అని అనేకరకాలున్నాయి, చెబ్బకుకాయ ఒకరకమైన పందెం. 

ఒకడు ఉజ్జీలుపెడికే మరొకడు ఆ కాయను కొడ్డాడు. ఉజ్జీలుపెట్టిన వాడు గోలీని 

గుంటలో వేసాడు. చేతనయితే రెండవగుంటలో కూడా పడేయడానికి (పయత్ని 
సాడు. ఇంతలోపల మొదటివాడు గోలీకాయను కొట్టగలిగితే , రెండవవాడు 

కీడ్రినట్టు. పందెంగా ఓడి ఒకకాయను ఇస్తాడు. దీసివల్ల గురి బాగా కుదురు 

తుంది గాని, ఒకవిధంగా వ్యసనంగా మారే (పమాద౦ ఉంది. 

చిప్ప చిప్పగోళ్ళు 

ఇదీ బాలికల ఆటలలో ఒకటి. ఇద్దరు బాలికలు ఎదురెదురుగా నిలిచి 

చేతులు ముందరికి, వేళ్ళుముందరికి సగంవరకు. కొంక్కాంలాగా వంచి ఒకరి 

పిడికిలితో ఒకరి పిడికిలిని లం కెలాగా తగిలించి “చిప్ప చిప్పగోళ్ళు - సింగ 
రాజుగోళు మాతాతగోళ్ళు _ మండపరాణ్ళు” అంటూ కొంతసేపు ఎడమకు, 

కొంతసేపు కుడికి గిరగిర తిరుగుతూ ఆడాలి. 

చెమ్మచెక్క 

ఒకరికొకరు ఎదురుగా ఇద్దరు బాలికలు నిలబడి, ఒకరి అరచేతులు 
ఇంకొకరి అరచేతులతో తడూ ఆడాలి. చేతులు తీసేసుకోడం, మళ్ళీ తట్టడం, 

మళ్ళీ తీసేసుకోడం, మళ్ళీ తట్టడం = ఈ విధంగా చెయ్యాలి. 

చెమ్మచెక్క చేరడేసి మొగ్గ 

అట్లు పోయంగా ఆరగించంగా 

ముత్యాల చెమ్మచెక్క. ముగ్గులెయ్యంగ 

రత్నాల చెమ్మచెక్క. రంగులెయ్యంగ.... .... 

అనేపాట ఈ ఆటతోబాటు వినిపిస్తుంది. 
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తొక్కుడు బిళ్ళ 

సాయంకాలం చిన్నచిన్న పట్టణాల్లో కూడా వీధివీధిన తొక్కుడుబిళ్ళ 
ఆడుతుంటారు. నేలమీద ఎనిమిది గళ్ళుండే చదరాన్ని గీస్తారు. కుండ 

పెంకును గాని, అట్లాంటి మరోరాయిగాని తీసుకొని మొదటి గడిరేఖ మీద 

నిలబడి, తను అనుకున్న గడిలోకి విసిరెస్తుంది. సంగ్గా పడకపోతే ఆ బాలిక 

ఆటనుంచి తప్పుకోవాలి. రెండోబాలిక ఈ విధంగా చేయడానికి [పయత్నిం 
చాలి. ఎవరై నా సరిగ్గా బిళ్ళను వేయడంలో కృతకృత్యులై తే, దాన్ని ఒంటి 

కాలితో నెడ్తూవెళ్ళాలి. మధ్యలో కాలు నేలమీద మోపడం, బిళ్ళ వెలుపలికి 

_వచ్చేయడంగాని అయితే ఓడినట్లు లెక్క. చివరి వరకు సరిగ్గా తీసుకొనివస్తే, 
మళ్ళీ బిళ్ళను కాలివేళ్ళ మీద పెట్టుకొని మళ్ళీగెంతుతూ వెళ్ళాలి. అరచేతిలో 

బిళ్ళ ఉంచుకొని ఆకాశంవైపు చూస్తూ గెంతడం, నెత్తిమీద బిళ్ళ ఉంచుకొని 

గెంతడం కూడా చేసారు. 

దాగుడు మూతలు 

- పిల్లలగుంపులో ఒకరు"పెద్దిగా ఉంటారు. పిల్లలలో ఒకరుదొంగగా నిర 
యిసారు. పెద్దదొంగ కళ్ళు మూయగా మిగిలిన బాలికలందరూ వెళ్ళి దాక్కుు౦ 

టారు. వాళ్ళలో ఒకరు రావచ్చు అనగానే దొంగ దాగిఉన్న వారిని కను 

కోడానికి (ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ లోగా దాగిఉన్నవారు తల్లిని (పెద్దను) 
తాకాలి. అంతలోపల దాక్కున్న వారిని తాకితే వాళ్ళు దొంగలవుతారు. అలా. 

సాధ్యం కాకపోతే మొదటిదొంగే మశళ్లీదొంగ అవుతుంది. దీన్ని చిన్నచిన్న 

మగపిల్లలు కూడా ఆడుతారు. అయితే ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు ఆడే ఆటబఇది. 

“దాగుడుమూతలు దండాకోర్” వంటి పాటలూ పాడుతారు. . 

దూదుంబుల ల 

ఇదికూడా బాలికలు ఆడేఆట. ఇసుకను పోగుచేసి, చిన్నపుల్లను ఆ. 

ఇసుకలో ఎక్క_డై నా దాచెయ్యాలి. ఇసుకను కోలగాచేసి, కర్రలాగా తయారు 

చేసి పుల్లను దాచాలి. రెండవబాలిక పుల్లఎక్కడ ఉన్నది అని భావిస్తే అక్కడ 
చేతుల వేళ్ళను పెట్టి బిగించాలి. నడింవేలిని ఇసుకలోకి పోనిచ్చి పుల్లకోసం 

. ఇెశకాలి. దొరక్కపోతే ఓడినట్లు లెక్క. ఇస్తే కొన్నిసార్లు ఓడినపిల్ల దోసిలి 
క |. ఆ గ | లా. “eo య 



ఆ౦ (ధుల జానపద విజ్ఞానం 8359 

నిండా ఇసుకపోసి పుల్లను అందులో గుర్చి, కళ్ళుమూసి తీసుకుపోయి ఒక 

చోట ఇసుకను, పుల్లను వేయించి మళ్ళీ మొదటిచోటుకే పిలుచుకొని వచ్చి 

కళ్ళువిప్పి పుల్లను తీసుకురమ్మనాలి. 

పులి జూదం 

వీధిలో ఎక్కడ చోటు దొరికినా బొగ్గుతో బొమ్మగీసుకొని ఆడు 

తుంటారు. మొత్తంమీద పులిని మేకలతో కట్టి చేయడం దీనిలో ముఖ్యం. 

పులికి పెద్ద గులకరాళ్ళు, మేకలకు చిన్న గులకరాళ్ళు వాడుతారు. పులి జరగ 

కుండా కట్టివే సే ఆట ముగుస్తుంది. ఒకరకం ఆటలో మూడుమేకలు, ఒకపులి 

ఉంటాయి. మరోరకం ఆటలో నాలుగుపులులు, పదహారు మేకలు ఉంటాయి. 

పులి -- మేక 

ఎక్కువమంది పిల్లలు ఆడే అటల్లో ఇది ఒకటి. కొందరు పిల్లలు 

గుండ్రంగా నిల్చుని లికరి ముంజేతిని మరొకరు పట్టుకొని మధ్యలో మేక 

అని పేరుపెట్టి ఒశరినుంచుతారు. బయట ఒకరినుంచి పులిఅని పేరుపెడారు. 

గుం(డంగా నిలుచుకున్న పిల్లలు పులిని లోనికి. వెళ్ళనీయరు. పిల్లిల చేతుల 

కిందినుంచి గాని, చేతులుసడలించిన వారి చేతులు విడిపించుకొని గాని పులి 

లోపలికి వచ్చి మేకను పస్టేసుకుంకే, మళ్ళీ మరొకరు పులిగా, మేకగా 

తయారవుతారు, 

వామన గుంటలు 

విరామ సమయాల్లో ఆడుకునేందుకు స్రీలకు మంచి ఆట ఇది. ఆం(ధ్ర 

కర్నాటకాలలో రకరకాల వామనగుంటలు కొయ్యతో చేసి ఇంట్లో పెట్టు 

కుంటారు. చేప ఆకారంలో రెండువరసల్లో ఏడేడు గుంటలుంటాయి. 

ఒకొక్క._గుంటలో అయిదేసి చింతగింజలు వేయాలి. ఏదో ఒకగుంటలోని 

గింజలు తీసుకొని పక్కగుంటనుంచి ఒకొక్క దానిలో. ఒక్కొక్క. గింజ 

చొప్పున వేసుకుంటూ పోవాలి. ఆరవగుంటలోని కాయలెత్తుకొని మళ్ళీ అశ్లే 

వేసుకుంటూ పోవాచ. ఇలాచేస్తూ ఉంటే మధ్యలో గుంట ఖాళీవ స్తే, దాన్ని 

చేత్తో తట్టి తరువాతి గుంటలో కాయలు తీసుకురావాలి. దీన్ని లిబ్బి అంటారు. 
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అందే ఐశ్వర్యం అన్నమాట. ఒకవేళ ఆరెండు గుంటలు ఖాళీవ స్తే ఆటన 

రెండవవారు ఆడాలి, 

ఇది చాలా (పాచీనమైన ఆట అని విద్వాంసుల అభ్నిపాయం, 

గవ్వలు, చింతగింజలు మొదలై నవి ఒడిలో పోసుకోవాలి. ఒక బాలిక తన 

ఒడిలోనుంచి కొన్ని గింజలు తీసి రెండు చేతులతో గిలకరించి కుడి చేతి 

లోకి పచ్చినన్ని కాయలుతీసి, ఆకాయలు కనబడకుండా మూసి సరా, బేసా 
అని రండవ బాలికను అడగాలి, ఆమె సరిగ్గా చె సే ఆ కాయలు ఇచ్చివేయాలి. 

చెప్పలేకపో తే ఆ చేతిలోని కాయలని రెండవ బాలి క వద్ద పుచ్చుకోవాలి. ఇలా 

ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు గెల్బేవరకు ఆడవచ్చు. 

సంభాలాట 

ఇప్పుడు బాగా (పచారంలో ఉండే మ్యూజికల్ చేర్ వంటిదే ఈ ఆట, 

ఎందరు బాలికలుంటే అంతకం పే ఒక స్తంభం తక్కువగా స్తంభాలను ఎంచు 

కోవాలి. ఆటలో పెద్దగా చేసినవారు “స్తంభాల నెవరు ముట్టుకుంటారోచ్* 

అంటారు. అనగానే బాలికలందరూ పరుగెత్తి వెళ్ళి దొరికిన స్థంభాన్ని పట్టు 

కోవాలి. ఒక _స్టంభం తక్కువుంది కాబట్టి ఒకరికి స్తంభం దొరకదు. ఆ 

బాలికకు గొలభామ అనిపేరు. ఆమె “చల్లోయమ్మా చల్లో? అని అమ్ముకుంటు 

మధ్యలో ఎక్కడ ఖాళీదొరికితే అక్కడ స్తంభాన్ని వాకేసుకుంటు౦వి. మళ్ళీ 
ఇంకొకరు గొలిభామ అవుతారు, 

పరి కీలన-పరిశో ధన 

ఆటలనుగురించిన పరిశీలన (పాచీనకా కాలంనుంచే కనిపిస్తుంది. తెలుగు 

వారి, తెలుగుదనపు విజ్ఞాన సర్వస్వాలని పాల్కురికి. సోమనాథుని రచనలను 

గురించి చెప్తే కొందరికి నచ్చక పోవచ్చు. కాని జానపద విజ్ఞానంలోని ఎన్నో 
విషయాలను పాల్కురికి సోమనలాగా చెప్పినవారు అరుదు. అనలు మన నిజ 

మైన సంస్కృతి జానపద విజ్ఞానంలోనే ఉంది అంకే మన పండితులకు 
అర్థంకాదు. ఏది. ఏమైనా ఆటలు కూడా మన సంస్కృతిలో భాగమన్నది మనం 
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మరచిపోరాదు. [ప్రాచీన కవుల్లో కొందలై నా ఆటలను సూక్ష్మంగా పరి 

ఫీ లిం చినారన్నది కొంతలోకొంత తృ ప్పినిస్తుంది. బసవపురాణ౦, పండితా 

రాధ చరిత, ఉత్తర హరివంశం, (కీడాభిరామం భోజరాజీయం, హంస 

వింశతి, సింహాసన ద్వా(తింశిక మొదలైన (గ్రంథాల్లో తెలుగు ఆటలు 

పెక్కు. పేర్కొనబడ్డాయి. ఆధునికుల్లో తెలుగు ఆటలనుగూర్చి (ప్రత్యేకంగా 

పుస్తకమే (వ్రాసి జానపదుల పాలిటి వరంలాగా ఉత్తమ గంథాన్ని అర్చించిన 

వారు ఢీ) నేదునారి గంగాధరం. వారి “ఆటలు, పాటలు” (19865) 88 

రకాల ఆటలను గురించి తెలుపుతున్నది. ఇలాంటి ఆధార (గంధాన్ని (వాసిన 

(శ్రీ గంగాధరం అభినందనీయులు. తెలుగు సాహిత్యంలోని ఆటలు- వినోదాలను 

గూర్చి పిహెచ్.డి. కోసం నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధించినవారు 

శ్రీ వి. సుబహ్మణ్యం. ఆటలను పేర్కొనడం, ఆశలను వర్ణించడం చేసి 

ఆసక్తిని రేశె త్తించిన పండి తుల్లో శ్రీ) ఉన్నన లక్ష్మీనారాయణ (మాలపల్లి), 

శ సురవరం (ప్రతాప రెడ్డి (ఆం (ధుల సాంఘిక చరిత్ర, (శ్రీ బులుసు రాను 

జోగరావు, శ్రీ తిమ్మావజ్ఞల కోదండ రామయ్య మొదలై న వారున్నారు. ' 

ఇంగ్లీమలో ఆటలను ఎన్నోరకాలుగా విశ్లేషించడం ' జరిగింది. మనో 

వైజ్ఞానికంగా ఆటలను పరిశీలించిన వారు కూడా ఉన్నారు. సందర్భాన్ని 

దృష్టిలో పెప్టుకొని ఏ ఆటను, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎవరు ఆడతారు, దానివల్ల 
(ప్రయోజనం ఏమిటి అనే విషయాన్ని సాందర్శిక దృక్పథం (contextual 

5006) తో పరిశీలించిన వారున్నారు. జీవితంలోని వివిధ సంఘటనలను 

ఆటలు ఎంతపరకు (పతివింబిసాయి, జీవితానికి ఆటలకుఏమిటి సంబంధం అని 

కూడా పరిశీలించడం మంచిది. ఆటల్లో జీవితంలోని అనేక విషయాలను 

సూచ్యంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. యుద్దం, "పెళ్ళి, చతురంగ బలాలు-వాటి 

వాటి సామర్థ్యం, జీవితంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలు, అదృష్ట దురదృష్షోలు 

మొదలై న వాటిని సాంకేతికంగా చెప్పే ఆటల్లో తరచి చూడగా మహార్థం ధాని 

స్తుంది. తెలుగు ఆటల్లో పాడే పాటల్లో వైద్యరహస్యాలు ఇమిడి ఉండడం 

కూడా ఒక విశేషమే. “కాళ్ళాగబ్లీ" 'చెమ్యాచెక్క* మొదలయినవి ఇందుకు 
ఉ "హరణలు. దేహానికిచక్క-ని వ్యాయామాన్ని ఇవ్వడమేకాక మనసుకు ఆహ్హా 

దాన్ని, బుద్ధికి కసరత్తును కూడా ఇస్తూ ఆటలు మానవుని జీవితంలో ఒక 

దశలో అనివార్యమై ఉన్నాయి. ఆటలంటే ఏమాత్రం ఆస క్తి చూపని బాల 
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బాలిక లవరంైనా ఉన్నారం జే వారు మానసికంగా సరిలేరనే అర్థం. ఆటలు ఆడ 

వద్దని కఠిన నియమాన్ని విధించి పిల్లలను ,ఖైదుచేప్తే మనం వారికి హాని 

చేస్తున్నామనే అర్థం. 

టిస్పణీ 

1. “Playisaform of expressive behavior com-. 

mon among all human beings and manifested overtly 

in all cultures’, Robert A. Georges, Folklore and 

Folklife, (Ed. Richard M. Dorson), p. 173. 

2. “We cannot then define game only as pastime 

or sport or amusement, for the dividing line between 

game and serious pursuit must be sharper if itis to 
be discussed with any degree of case or profit, To 
begin with, a game must be social activity; more than 

one must play. A baby fingering its toes; a child, all 
alone, mothering its doll; a boy toring pebbles at a 

tree; a huntsman practicing with bow and arrow by. 

shooting at a stick are all engaged in activities which 

form the basis for games but which of themselves are 

not games’ (Dictionary of Folklore, ౧. 432). 

3 Brian Sulton - Smith, The games of New 

Zealand children (Berkelay and Los Angeles, 1959), 
0. 9. 

(6) 



అలం 

వస్తుస౦స్క తి 

జానపద వస్తు సంస్కృతే వౌ స్తవ సంస్కృతి. శిష్ట సంస్క్బృతికం టె 

ఎక్కువగా జోనపద సంస్కృతి జన జీవనాన్ని (పతిబింబిస్తుంది. వస్తు 

సంస) ప్రాఖతినే భౌతిక వస్తు సామ గిగా పేరొం గ్రా నవచ్చు. జానపద విజ్ఞానంలో 

మొదటినిభాగం మౌఖికం. శాబ్దిక కళారూపాలై న గీతాదులు సంస్కృతిని 

వసారంచేసే ఉత్తమ సాధనాలుగా భాష పుట్టిన కాలంనుంచి ఉన్నాయి. 

రెండవ (ప్రధానవిభాగమైన సొంఘికాచారాలు నంఘసంబంధమైన మానసిక 

చి త్తస్థితికి సంబంధించినవి. మూడవదై న ఈ విభాగం కంటికి కనిపించే 

వస్తుపులకో కూడింది. సాంఘికాచారాలలో వను స్తువులుండాల్సిన అవసరం 

లేదు. జానపదవిజ్ఞానంలోని మొదటి విభాగ మైన మౌఖిక జానపదవిజ్ఞానంలోను 

వస్తుపు లుండాల్సిన అవసరంలేదు. ఇలా స్థూలంగా జానపద విజ్ఞానంలో 

రెండు విభాగాలుంటాయనవచ్చు. అవి : 1. కంటికి కనిపించేవి. 2. కంటికి 

కనిపించనిని. వస్తు సంస్కృతి కొన్ని విధానాల ననుసరించి, పనితనం 

చూపించి జానపదులు తయారుచేసేది. ఈ విధానాలు, పనితనం తరతరాలుగా 

ఒక తరంనుంచి మరొక తరానికి సం _కమిస్తున్నవి. సం _పదాయబద్ధమైన 

సమాజాలలో స్త్రీ పురుషులు ఏ విధంగా ఇచ్చు కట్టుకుంటారు, దుస్తులు 

తయారువేసారు. ఆహారం తయారు చేసుకుంటారు, వివిధ వృత్తులకు 

కావలసిన పరికరాలేమిటి. అలంక్రరించుకోడానికి ఉపయోగించే ఆభరణా 

లేటుటి అన్న విషయాలన్నీ వస్తు సంస్కృతి కింద వస్తాయి." 

వస్తునంస్కృతిలో (పధానంగా చెప్పవలసినవి రిచర్డ్ డార్సన్ పుస్తకం 

(ఫోక్లోర్ అండ్ ఫోక్లైఫ్) (ప్రకారం 1. చేతిపనులు 2. చితకళ 

లే, వాస్తు 4. ఉడుపులు 5. వంట, ఇంగ్రీషులోని జానపద విజ్ఞానకోశంలో, 

ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ తన వర్గీకరణలో M (గ్రూప్ కింద చిత్రకళ, చేతిపనులు, 

వాస్తుపులను, N _గూప్ కింద ఆహారపానీయాలను ఇచ్చాడు. జానపద వస్తు 



864 ఆం(ధుల జానపదో విజ్ఞానం 

సంస్కృతిలో (పతి వస్తువునూ వివరించాలం కే అది ఒక పెద్ద జానపద వస్తు 
(పదర్శనశాల అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ కీంది వాటిని గురించి చెప్పవచ్చు. 

1. ఆహార పద్దతులు -- పాత్రలు, వంటలు, పిండివంటలు మొ॥వి. 

2. దుస్తులు-ఆభరణాలు-వస్త్రధారణ, అఆలంకరణవిధానాలు మొఃవి. 

రీ. చిత్రలేఖనం - శిల్పం _ బొమ్మలు - గృహనిర్మాణం మొ॥వి. 

4. ఇతర వస్తువులు, నాణెములు, వృత్తి పరికరాలు మొ! వి. 

ఆహారపానీయాలు 

ఆహారమనగానే ఏదో ఒక వస్తువు కావల్సిందే. గాలిని భోం చేయడానికి 
యాగులు (పయత్నిసారటగాని, జానపదులుమా(తం అలాంటి _పయత్నాలు. 

చెయ్యరు. కష్టించి పనిచేస్ ఆహారాన్ని సంపొదించుకోడమే వారికీ తెలిసింది. 

"శమైక జీవన సౌందర్యానికి విలువనిచ్చే జానపదుల వంటలు = పిండి 

వంటలు కూడా పరిశీలనకు యోగ్యమైనవి. (ప్రాదేశిక భేదాలతో సాం(పదాయి 

కంగా వస్తున్న గృహసంబంధమైన వంటవిధానమే జానపదుల వంట అని 
డాన్ యాడర్ నిర్వచనం * జానపదుల ఆహారం పద్దతుల్లో ఆహారపదార్థాలు, 

వాటి స్వరూపం, తయారుచేసే పద్ధతులు, నిలువచే సే విధానం, సామాజికంగా. 
వాటికుండే విలువ, జానపదుల "జీవనంలో వాటిపా(త, ఆహారానికి వాడే 

పా్యతలు వగ్గె రా అన్నిటినీ పరిశీలించవచ్చు. 

ఆహారపద్ధతులను గురించిన పరిశీలన మనం సంస్కృతికి సంబం 

ధీంచిన అనేక విషయాలను తెలుసుకునేట్లు చేస్తుంది. అంధుల ఆవకాయ, 

గోంగూర వల్ల వారి అభిరుచులు, ఆలవాట్టు. కారం పట్ర తెలుగువారి మక్కువ 

మామిడ్, గోంగూర, మిరపకాయల పంట సమృద్ది, బియ్యం ముఖ్య 
ఆహార పదార్ధంకావడం నల్ల వారి వ్యవసాయ పద్దతులు, ఆహారస్వరూపం 

మొదలై నవన్నీ తెలుసాయి. నేల స్వభావం, నదులు మొదలైన (ప్రకృతి 

వనరుల _. ఉనికి, వర్గపాతం, సముద్రతీరం మొదలై నవి కూడా ఆహార 

పద్ధతుల్ని నిర్ణయిస్తాయి. కృష్ణ, గోదావరి, పినాకిని ఆంధులకు వరప్రసా 
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దంగా ఉ౦డబశై ధాన్యలక్ష్మితో ఆం ధదేశం కళకళలాడుతున్న ది. నేలస్వభా 

వాన్ని బిట్టి, వీట్రివనరులను బట్టి తీర్మప్రాంతానికి, రాయలసీమకు, తెలంగాణకు 

ఆహారపు అలవాట్లలో, అభిరుచులలో భేదం కనిపిస్తుంది. 

మనిషి జంతువులకు సన్నిహితంగా, జంతువుల స్వభావానికి దగ్గరగా 

(శ్రుతికిన కాలమూ ఒకటి ఉండేది. ఆ రోజుల్లో ఏదో దొరికింది తినడమూ, 

(వకృతి పరిసరాలకు తగ్గట్లుగా ఆహారాన్ని సంపాదించుకోడమూ, వంశాన్ని 
కొనసాగించడమే (పధానంగా ఉండేవి. ఆహార సంపాదన, సంతోనోత్చ త్తి 

ప్రాచీన మానవునికి ముఖ్యంగా ఉండేవి. కాలం గడిచేకొద్దీ ఆహారవిధానా 
అలో చూరు వచ్చింది. రుచులు అభిరుచులు మారుతూ వచ్చాయి. 'వేబటకేవలం 

ఆహారం కోసం ఉండేది తర్వాత వినోదంగా మారింది. ఒకచోట స్థిరనివాసం 

ఏర్పంచుకొని వ్యవసాయంతో ఆహార ఉత్పాదన చేసే పద్దతి వచ్చింది. 
మృగాలవేట తర్వాత చేపలవేట, దానితో కాయలు - దుంపలు సేకరణ, ఆ 

తర్వాత ధాన్యం పండించడం, పశుపోషణ వగైరాలన్నీ ఆహారం తయారు 

చేసుకునే పద్ధతులయ్యాయి. పొడి -- పంట ఐశ్వర్యానికి చిహ్నాలయ్యాయి, 

ప్రాచీన ఆహార విధానాలు ఆవసరం కొద్దీ పుట్టినవేకాని వినోదంకోసం 

కదు. ఆకలికి నకనకలాడే పొపే ఏదో ఒక ఆహారాన్ని అన్వేషించడానికి 

మనిషికి _పేరణనిస్తుంది. ఆహార సంపాదన దై హొక(పేరణ, ఆకలి మానవుని 

(పాథమిక (పవృ త్తి. మానవుని ఆహార విధానాలు (పకృతి పరిసరాలమీద, 

సంస్కృృతిమీద, జనసంఖ్య మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. (సకృతి పరిసరాలే 

పూర్తిగా ఆహారపు అలవాట్లను నిర్ణయిస్తాయని కూడా చెప్పలేం. ఆందుకే 

సంస్కృతిని, జనసంఖ్యను కూడా చేర్చాలి. తీర(పదేశాలలో నివసించేవారు 

నిజానికి చేపలనే ముఖ్య ఆహారంగా చేపట్టి ఉండవలసింది. కాని నెలూరు 

నుంచి విశాఖవరకు వందల మైళ్ళ తీరం ఉన్నా కోం(ధులు తినవలసినన్ని 

చేపలు తినరు. దీనికి సంస్కృతి కారణమై ఉండవచ్చు. మాంసాహారం 

సమృద్ధిగా లభిస్తున్నా, శాకాహారాన్నే (పధానంగా ఎంచుకునేది కూడా 

నంస్కృతి (ప్రభావం వలెనే. 

భోజన పదార్థాలను మన పూర్వులు భక్ష్య భోజ్య చోష్యలేహ్యాదు 

లంటూ కొన్ని వర్గాలుగా విభజించారు. స్ఫూలంగా చూ సే ఘనపదార్థం, 
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(దవపదార్థమని రండు రకాల ఆహార పదార్థాలు ముఖ్యంగా కనిపిసాయి. 

ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ తన వర్గీకరణలో (జానపదవిజ్ఞాన నిఘంటువు : 1145) 

ఆహార పానీయాలను చక్కగా విభజించి, అన్ని రకాల పదార్థాలూ వచ్చేట్లుగా 

పేర్కొన్నాడు. విశ్వజనీనమైన విభజనగా కనిపించే ఈ కింది బాగ్స్ విభ 

జన తెలుగువారి ఆహార పదార్థాలకు కూడా అన్యయించుకో వచ్చు. 

N 200 ఆహారం 

N 220 వడ్డన 

_ | 222 వివిధ వేళలలో భోజనం 

(ఇందులో పొద్దున ఉపాహారం, మధ్యాహ్నాన భోజనం, రాతి 

భోజనం, మధ్యలో తిండి తిప్పలు, పండుగ భోజనం మొదలై న 

ఉప విభాగాలున్నాయి) 

N 226 ఆహార సేవనకు వాడేపా (తలు, పీటలు, చాపలు, కంచాలువగై రా. 

(ఇందులో వివిధ భోజన పదార్థాలకు వాడేపా(త్రలు, కత్తులు, క త్రిపీటలు, 

గరిటెలు, ఆకులు, కంచాలు మొదలై నవి) 

[1 240 ఆహారంలో రకాలు, తయారుచేసే విధానం. 

N 242 తయారుచేసే విధానం 

(తరగడం, "వేడి చేయడం, ఉడికించడం, పొంగించడం, వేయించడం, 

ఎండబెట్టడం, ఉప్పులో ఊరవేయడం, నానవెయ్యడం మొదలై. నవి) 

[| 245 మిశ్ర ఆహారాలు (ద్రవాలతో కలిపి 

(పులుసు, చారు మొదలై నవి) 

గ 244 వృక్ష సంబంధాలు 

(ధాన్యాలు, కాయగూరలు, పళ్ళు, గింజలు 'మొ॥వి) 

N24 మాంసం 

(పెంపుడు జంతువులది = ఉదా : మేక, గొ, బ(ర మొ॥ 

అడవి జంతువులది - ఉదా: జింక, ఎలుగుబంటి మొ॥ 

పఠులు - ఉదా : కోడి, బాతు మొ॥ 
చేపలు, ఇతర నీటి జంతువులు.) 
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N 246 జంతు సంబంధాలు 

(గుడ్డు, పాలకు సంబంధించినవి య వన్న, పాలకోవా 'మొవి) 

N 247 తీపి వస్తువులు 

(కేకులు, లడ్డు, జిలేబి మొ॥వి) 

౧ 248 సువాసన (ద్రవ్యాలు 

(తిరగమాతలు, వేర్లు, పచ్చ కర్పూరం, కుంకుడుప్పవ్వు మొ॥వి) 

స్మి 400 పానీయం 

గ 420 పా(తలు 

(లోటా, కప్పు. గాజుపాత్ర, పింగాణీపా(త్ర, రాగి, వెండిచెంబులు, 

వృక్ష సంబంధమైన పాత్రలు మొ॥వి) 

N 440 పాసీయంరకం - దాన తయారింప్ప 

N 442 నీరు 

N 448 మద్యేతరములు _ పళ్ళరసాలు మొ॥వి 

(ద్రాక్షరసం, నిమ్మరసం, కాఫీ 'మొ॥వి) 

N 444 మద్యేతర ధాన్యసం బధ పానీయాలు 

NN 446 ఆకులు, వెరడు, వేర్లతో చేసినవి 

(తేయాకు, సుగంధపాలు, రోజ్ మిల్క్ మొ॥వి) 

N 447 మద్యాలు 
(కల్లు, సారాయి, ఇతర మద్యాలు) 

N 448 జంతు సంబంధాలు 

(పాలు మొ॥వి) 

N 80౧ ఆహారపానీయాల సేవన 

నమలడం, తినడం, మంగడం, చప్పరించడం, వాసన పీల్చడం, 

ఇంజక్షన్ గా తీసుకోడం మొ॥వి, 

భారతదేశంలో (పొచీన కాలంనుంచి అనేకులు ఆహార పద్దతులను 

పరిశీలించి, వర్గీకరించి వివిధాహారాలను గురించి విశ్లేషణ జరిపి ఉన్నారు. 
“వాతాందటు పర్జాశనాఃి ఆని (ప్రతీతి ఉండడం. చేత (ప్రాచీనకాలంనుంచి వాయు 
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చివనం కూడా ఆహారాలలో ఒకటి అని మనవారు నమ్మినట్లుంది. ఆహారంతో 

ముఖ్యంగా ఘన్యదవ్యాలని, (ద్రవ్యద్రవ్యాలని, పక్వములని, అపత్వములని 

మనవారు విభజిస్తూ వచ్చారు. ఘన దవ్యాలలోనే కొన్ని పక్వాలు, మరికొన్ని 

ఆవక్యాలు, అమే (దవ[దవ్యాలలో కూడా రెండున్నాయి. రః (కిందిది రగ 

విధమైన ఆహార పానీయాల విభజన (సం గహ ఆంధ విజ్ఞాన కోళము 

సం. 2 పు 58-58); 

ధాన్యములు : శూకధాన్యములు, శింవీధాన్యములని రెండు విధములు. 

శూకధాన్యములలో : ర_క్తశాలి, మహాళాలి, కమలం, షష్టకము, (దీప 

గోధూమ-యవజాతులు మొదలగునవి కలవు. 

శింవీ ధాన్యములలో : ముద్గ, ఆఢకి, మనూర, కులుత్స , నిష్పావాని 

జాతులు కలవు. 

శాకములలో : పృత్రశాకములు, పుష్పశాకములు, ఫలశాకములు, నాళ 
శాకములు, కందళాకములని విభాగములు కలవు. 

ఫలములు ; (దాక, ఖర్జూరము, దాడిమి, ఆ(మము, జంవీరము మొ॥వి 

మాంసములు : మృగములు, విష్కిరములు, (పతుదములు, పృసపొ 
హములు, విలేశయములు, మహామృగములు, అప్పరములు, సొదకములు 
(మత్స కములు అని యెనిమిది విధములుగా వర్షం పబడినవి, 

కీరములు : శో, మహిష, అజ, అవి, ఉష్ణ, అళ్య. ఖర, మానుషీ 
జాతులను భేదములచే అష్టవిధములు. ఇందు దధి-త(క్ర-నవనీత.. అ జ్యాది (దవ్య 
ములను గూర్చి గూడ వర్ణింపబడినది. 

జలములు : కూప, సారస, తాటాక, చౌండ్య, (పా(నవణ, నాదే. 
యాంకరికొది విఖేదములచే అష్టవిధములుగ వర్ణింప బడినవి. 

స్నేహ ద్రవ్యములు : ఘృతములు, తై లములు. 

_సంధానములు : ఆసవ, అరిష్ట, మద్య, సౌవీరాదులు. 
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ఆం (ధుల ఆహారపాసీయాల చరి (త 

ఆం (ధులలో వేటాడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకొనే వారి నుంచి, కాలి 

మీద కాలేసుకొని కూర్చొని తినేవారివరకు అన్నిరకాలవారున్నారు. ఎలుకల 

నుంచి పులులవరకు వేటాడే వారున్నారు. చుంచెలుకల్నితినే చెంచులు, తేనె 

కాయలుపళ్ళుతినిజీఏంచే గిరిజనులు ఉన్నారు. నన్నయకు పూర్వంనుంచీ కూడా 

ప్యవసాయం చేసే కృషి కులున్నారు 

. చెంచులు మొదలై న ఆదివాసుల ఆహారపు అలవాట్లను గురించి కొన్ని 

కావ్యాలలో ఉల్లేఖనాలు కనిపిస్తాయి. శ్రీకాళహస్తి మాహాత్మ్యంలో చెంచు 
లను గూర్చి చెప్పబడింది. వీరు అడవిలో పళ్ళను, గడ్డలను, తేనెను, చార 

పప్పు మొదలై న వాటిని తినేవారు. స్రీలు ఎరుపు వెంట్రుకల మీద నెమలి 

పింఛాలు పెట్టి అలంకరించు కొనేవారు. బాకాలతో అడవిజంతువుల్నివేటాడి 

మాంసం తినేవారు. నేరేడు, నెలయూటి, కొండ మామిడి, దొండ, పాల, 

నెమ్మి, బరివంక, చిటిముటి, కలివె, తొడి వెంద, తుమికి, జాన, గంగరేను, 

వెలగ, మోవి, బలుసు, బీర, కొమ్మి, గొంజ, మేడి మొదలైన పళ్ళను తినే 

వారు (కాళ మాహా. తి ఆశ్వా.) 

యానాదులు, గోండులు, సంతాలులు, భిలుల్లు మొదలై న అనేక ఆది 

వాసులకు ఎలుకలు మంచి రుచికరమైన ఆహారం. ఈనాటికీ యానాదులకు 

ఎలుకల _ కలుగులు తవ్వి _ఎలుకల్ని పట్టడం వేటకిందే లెక్క. 

చెంచులు, అడివి యానాదులు విల్లంబులు భుజాన తగి ౦చుకొని అడివిలో 

వేటాడమూ కద్దు. అడివిపందులు, పిల్లిలేన్భ, ' ఎలుగు బంట్లుకూడా వారికి 

ఆహారమే. కుందేళ్ళు, నెమళ్ళు, ఉడుములు, ఉడకలు, కొంగలు, పాములు, 

కోతులు కూడా కొందరు ఆదివాసులకు (పీతికర మైన ఆహారాలు, బొద్దాకు, 

అటిక మామిడాకు, పొన్నగంటాకు, పాలపరికాకు, తోటకూర, సెరుగుకూరి, 

తుమ్మాకు మొదలైన ఆకుకూరలు కూడా ఆదివాసుల కిష్టమైనవి, పళ్ళలో. 
నేరేడు పళ్లు, కలేపచ్ల, అడవి దొండపళ్ళు. నాగజెముడు పళ్ళు, ఊటివళ్లు 

మొదలై నవి ఇష్టపడితింటుంటారు. = | 
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మానవ జీవితం చాలావరకుఆకులలములు తినడంలోనే గడిచిపోయింది. 

వ్యవసాయం బహుశా పదివేల సంవత్సరాలనుంచి (ప్రారంభమై ఉండవచ్చు, 

మొదట పోడు వ్యవసాయమే ఉండేది, యానాదుల వంటి ఆదివాసులకు వ్యవ: 

సాయం విషయం తెలియదు. నగరాలలోఉ౦డే ఈ ఆదివాసులుకూడా అక్కడా . 

ఇక్కడా పాచిపని. కూలిపని చేసి ఎవరైనా ఇచ్చింది అంతతిని, గంజి నీళ్ళు 

తాగి కాలం వెళ్ళ బుచ్చుతారు చేపలు పట్టడం చేసారు కాని ఆం (ధ్రదేశంలోని 

ఈ ఆదివాసులకు పెద్దపెద్ద వలలు వేసే నేర్చులేదు. ఎండాకాలంలో ఎండి 

పోయే గుంటలు, కాలువలు, చెరువులు చూచుకొని, చిన్నచిన్న చెలమలకు 

అడ్డకట్టకట్టి కుండలతో, కు౦డ'పెంకులతో, దోసిళ్ళతో నీటిని వెలుపలికి చల్లు 

తారు. మిగిలిన బురదలో వట్టి చేతులు సెట్టి చేపలను పట్టి నడుముకు వేలాచే 

తాటాకు సంచులలో వేసుకుంటారు. 

రాపూరు ఆడవుల్లో పుట్టి పెరిగి అడివి జీవితం అంతు కనుక్కొ_న్న 
రాచగిరి భైరవయ్య చెప్పిన వన్య పదార్థాలను వెన్నెలకంటి రాఘవయ్యగారు. 
"పేర్కొన్నారు (యీనాది ; 70) 

'“ఆకులు : బొద్ది ఆకు, కలిళ, వీర, గడ్డనెల్లి, దేవదారు తాబేటి, పొన్న. 

గంటి, నెల్లి, గొట్టిగడ్డల, సన్నపాయ, గున్నంగి, వీడప(త్ర, తూటాకు 

సీరుగబ్బ. 

గడ్డదినుసులు : గొట్టి గడ్డలు, గిట్ట, గోరుచుట్లు, ఇంచేడి, కొండ 
బోరాయ, కొండఎల్ల. పూరి ఎల్ల, ఆడవి పెండలం, భూచ(క్రగడ్డ. పెన్నేరు. . 

పెద్దీత, చిట్టిత, కొండ ఈత, మొగశిది, కన్నకోమల, ఆల్లి. 

విత్తనాలు : చారపప్పు, పొగడ, గొట్టి, తంబ, పొన్నగాని, అల్లి, వీర 

ఊటి. . . 

ఫలాలు : పొగడ పండ్లు, గుత్తి, వీర, కలే, కొండ ఈత, మోవి, 

అల్లి, దేవదారు, తుమ్మిక, వానకలే, చారి? 

ఆదివాసుల విషయం ఇట్లుంయే ఇతర జానపదుల ఆహారపు అలవాట్లను... 

అభరుచులను తెలసుకోవాలంయే తెలుగు శాననాలు కావ్యాలు కొంతవరకు . 

ఉపయోగిసాయి, 
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శాసనాల్లో ఆహారం-కావ్యాల్లో వంటలు 
గ ౧ 

నన్నయకు పూర్వం, నన్నయకు తరువాత. వెలసిన అనేక శాసనాల్లో 

కూడా ఆం(ధుల ఆహారానికి ఉపయోగించే వృత్ష జాతులు పేర్కొన బడ్డాయి. 

వర ఈనాడు మనకు (పధాన అహారం. కీ. పూ . 2000 నంవత్సరాలనాడే 

మన దేశంలో వరిపంట ఉండేదంటారు. కాని ఇది మనదేశంలో జన్మించింది 

కాదు. ఇది బహుశా ఆగ్నేయాసియానుంచి వచ్చి ఉండవచ్చు. అయినా తెలుగు 

దేశంలోనూ సుమారు రెండువేల సంవత్సరాలుగా వరి పండీస్తున్నారని 
ఊహించవచ్చు, దక్షీణ భారతదేశంలో బాగా పరిచితమైన చెట్లలో అంకాయ 

చెట్టు ఒకటి. వేదకాలంలో ఇది ఆర్యులకు తెలిసిన వృక్షంకాదు. దాక్షిణాత్యుల 
పొలిటికి ది కల్పసృకం. లేతకొబ్బఏనీళ్ళు ఆరోగ్యానికి ఎన్నోవిధాల మంచిది. 

అంకాయ అన్నివిధాలా దేవుడికి మొదట సమర్చించుకోవలసిన పవి(త్రవస్తు 

వయింది. తాటిచెట్టు కూడా చక్షిణ భారతీయులకు చాలా (పాచీనకాలంనుంచి 

బాగా పరిచయ మైనదే. ఇదీ కల్పవృక్ష మే. అయితే ధార్మిక వ్యవహారాలలో 

తాటికాయకు (పాధాన్యం రాలేదు. 

ఆహారంగా ఉపయోగించే వస్తువులలో పైవి ముఖ్యమైనవి. కొన్ని 

భోగ్య వస్తువులుగా "పేరుపొందాయి. తాంబూలం అలాంటి వాటిలో ఒకటి. 

గుప్పులకాలంనాటి శాసనంలో (5వ శతాబ్ది మొదట తాంబూలాన్ని గురించి 

ఉంది (బి.జి.ఎల్. స్వామి 1875,28) దక్షిణ భారతదేశంలో ఎనిమిదవ 

శతాబ్టినుంచే వక్కలు, తమలపాకులు తోటల్లొ చాలాచోట్ల 'పెంచేవారని శాస 

నాలనుబట్టి తెలుస్తున్నది. (శ్రీకాళహ స్తిలోని కన్నప్ప పేరున పోక తోటను 

పెంచడానికి భూమిని అమ్మిన విషయం 11వ శతాబ్దికి చెందిన ఒక శాసనం 

ద్వారా తెలుస్తున్నది. 

నై వేద్యంకోసం ఏమేమి పదార్థాలను వాడేవారన్నది శాసనాలలో చాలా 

నోట్ల కనిపిస్తుంది. విజయనగర రాజులకాలంనాటి శాసనాల్లో అయితే ఆహార 

ల పెద్దపెద్ద పట్టికలు శాసనాల్లో దొరుకుతాయి. వైద్యంగా ఉపయోగించే 

చెట్ల ర్లు కూ డా శాననాల్లో పేర్కొనబడ్డాయి, 

అహారపదార్థలుకాని, మరేవికాని సంతలో అమ్మేవారు. ఈనాటికీ ఈ 

పద్దతి చాలాచోట్ల ఉంది. నాగరీకం ముదిరిన పట్టణాలలో కూడా మునపటి 
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సం(పడాయాలను సూచిస్తూ సంత పేటలు నామమా(త్రంగానై నా నిలచి ఉ న్నాయి. 

_. కాకతీయుల కాలంలో ఓరుగంటి కోటకు బయట మైలనంత జరిగేవి. అక్కడ 

సుంకాలు నిర్ణయం శే సిన శాసనంవుం డేది. ఇప్పటికీ ఆ శాసనం వుంది. 

అప్పుడు సంత జరుగు కుండిన (పదేశాన్ని ఇప్పుడు ఖాన్ సాహిబ్ తోట 

అంటారు. ఆ శాసనాన్నిబట్టి ఆకులు, కూరగాయలు, టెంకాయలు, మాదీ 

ఫలాలు, మామిడిపళ్ళు, చింతపండు, నువ్వులు, గోధుమలు, పెసలు, వడ్లు. 

జొన్నలు, నూనె, నెయ్యి. ఉప్పు, బెల్లం, ఆవాలు, మిరియాలు, తగరం, 

సీసం, రాగి, చందనం, కస్తూరి, మంజిష్ట, దంతం, పట్టు, పసుప్ప, ఉల్లి, 

అల్లం అమ్మేవాంన్ తెలుస్తున్నది, "పెద్దపెద్ద (గామాలలో వారానికొకసారి 

సంతలు జరిగేవని, కొ సంతల్లో (ప్రత్యేక వస్తుపుల్ని అ మ్మేవారని కొన్ని 

“మూడు (పాలకు నూనె సంతలో 

గొన జఎుదెంచి బియ్యమునకున్ సంఎతై లము 

పోయుమన్న నాతని పలుకెవ్వరున్ వినక........” 

యా బాహు చరిత 2-9) అనే పద్యంపల్ల నూనె సంతలవంటి (పత్యేక 

౦తలుం డవని, ధాన్యమిచ్చి కావలసిన సరుకులు కొనే వాళ్ళని, బియ్యానికి 

వి. జ రన శైలం లభించేది కాదని *'(పాలేడు మానికలకుం ది లము మానెడు 

పురమ్ము ధారణ” (కేయూర బాహు చరిత 2.10) అనే మాటలవల్లి 

తెలుస్తున్నది. 

తూర్చుతీరం డెల్టా భూముల్లో ఏటి మళ్ళలో అనేక విధాలైన వరిధా న్యాలు 

పండేవి. వడ్లలో ఆనేక జాతులున్నాయి. (శ్రీనాథుడు వీటిలో కొన్నిటిని తెలి 
పాడు: ““నదీ మాతృకాయమాన విశ్వంభరాభరిత కలమళాలి--సిరాముఖషాష్టిక 

పతంగ హాయన (పముఖ బహు విధ-(వీహీ భేదములు (హర విలాసము 
ఆ 1-10). శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్తమాల్యదలో కొన్ని వడ్ల పేర్లను తెలి 
పాడు. “తీగమల్లైెలు ఖర్జూరాలు, పృష్పమంజరులు, మామిడిగు త్తులు 

కుసుసుములు, సంపెగలు, పచ్చగన్నెరలు, పాళలు, రాజనములు**, వరి వేర 
దేశాలనుంచి మనదేశానికి వచ్చిందని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినా. దాన్ని గురించిన 
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ఉల్లెఖనాలుమా (త్రం ఆధథర్యవేదకాలంనుంచే కనిపినాయి. కావ్యాలలో, శాస నాలలో, శాస్త్ర గ్రంథాలలో వరిధాన్యాలలో శాలి, ప్రీహి, షష్టికములనే పదాలు 
. పేర్కొనబడ్డాయి (1) శాలిలో: లోహిత, కలము, కర్షమక,--పాండుక, సుగం 
ధక, శకునాహృత , పుష్పాండక, పుండరీకం. మహాశాలిసీత ఖీరుకరో(ధ 

పుషుక ప్పక, దీర్హశూంకః. కాంచనక. మహిష, మహాశూక, హాయనక, దూషక, 
'మహాదూషక అనే రకాలున్నాయి. (2) _వీహలో; క్నష్ణ[ వీపి , సాలాముఖ, 

జాదుముఖ. నందీముఖ, లావాక్షక, త్వరితక, కక్కు_టండక, పరావతక, 
పాటల (8) షష్టికంలో; కాంగుక, ముకుందక. = పీతక, (ప్రమోదక, కాకలక, 
ఆనన, పుష్పక, మహా షష్టిక, చూర్ణక, .కురవాక, కేదార అనే - విభాగాలు 
ఉన్నాయి (బి.జి.ఎల్. స్వామి 1975 : 18-14), 

జొన్నలు .'పషేదల ఆహారం (గ్రాసగా ౦డ్షకు జొన్నలు జీతంగా ఇచ్చే 

వారు. ఇప్పటికీ ఈ ఆచారం ఉంది. జొన్నలు గొన్న బుణంబు నీగుదున్ 
అని నన్నెచోడుడు రాశాడు. పలనాటి రేగడినేలలో జొన్నలు పండించి తినే 
వాళ్ళ, శ్రీనాథుని ఛాటువుల్లో ఇది ఉల్లేఖిత మయింది. 

జొన్నకలి జొన్న యంబలి 

జొన్నన్నము జొన్న పిసరు జి జొన్నలె త పనే 

సన్నన్నము సున్న సుమీ 

వన్నుగ వల్నాట నున్న _పజలందరక్షున్ 

చిన్న చిన్నరాణ్ళు చిల్లరదేవుళ్ళు 

నాగులేటి నీళు నాపరాళ్ళు 

పజ్జజొన్న కూణ్ళు సర్పంబులును తేళ్ళ 

పలెనాటి సీమ పలెటూణ్ళు 
ధా గ లో 

రసికుడు పోవడు పల్నా 

డెనగంగా రంభయైన నేకులె వడుకున్ 
వసుధేశుడై న దున్నును 
క్రనుమాస్త్రుండై న జొన్నక్తూడే కృుడుచున్" 
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తెలుగువారి భోజనాలు 

చదివేవారికి చవులూరించే విధంగా తెలుగు కవులుకూడా భోజనాలను 

వర్ణించారు. తంజావూరులో అయితే అన్నదాన మహానాటకమే వెలసింది. 

బువ్యపుబంకతివంటి సందర్భాలలో తెలుగువారి వంటలు.పిండివంటలు Err 

కతను సంతరించుకుంటాయి. కాకతీయుల కాలంలో ఒక్కరూక ఇస్తే అద్భుత 

మైన భోజనం దొరికేది. 

కప్పురభోగి వంటకము కమ్మని గోధుమపిండి వంటయున్ 

గుప్పెడు పంచదారయును (క్రొ త్తగ కాచిన యాలనే, పెసర్ 
పప్పును గొమ్ము నల్లనటి పండును నాలుగున్తెదు నంజులున్ 

లప్పలతోడ [కొంబెరుగు లక్ష్మణ వజ్జల యింట రూకకున్. 

( (క్రీడాఖిరామం) 

నా పరిశోధన చెయ్యాలనుకుం పే 

ట్టీని వివరిస్తే చాలు. అదే ఒం త 

ఆహార పదార్థాలనుగురిం చి ఎవరై 

ఒక్క. శ్రీనాథుడు ఇచ్చిన . పదార్థాల ప 

పరిశోధన (గంథం అవుతుంది. 

ఖండ శర్కర జున్నుకండ చక్కెరలు 

సెలు, వడల్ , సేవెపా నెముల తోడ 

కమ్మగా కాచిన కఠియాల నేతితో 

కమనీయ పంచభక్ష్యములతోడ 

సంబారముల తోడి శాక పాకముతోడ 

పక్వమైన పెసర పప్పుతోడ 

తేనియధారతో , పానకంబులతోడ 

శిఖరషాడబ రస శేణి తోడ 

అచ్చలవణాదికములతోడ అమృత 

ఖండ పొండతురంబై న దధితోడ (బాహ్మణులకు 

భోజనము పెట్టు ద్వాదశీ పుణ్యవేళ, 

లింగమంట్రి నవీన రుక్యాంగడుండు (ఫీమేశ్వరప్పరాణం) 
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పది హేనవశ తాబ్టిలో తెలుగువారి భక్ష్య, ఛోజ్య, చోష్య. లే పానీ 

యాలు ఏమిటనేది తెలుసుకోవాలం యే కాశీఖండం చూడాలి. అయితే + ఈనాడు 

వీటిలో సగానికి సగం అర్థంకాప్పు, కొన్ని ఇప్పటికీ తెలుగు వారి ఇళ్ళలో 

ఖభాద్యవస్తువులుగా ఉ ఉండేవే : “రా పన్నులు, లడ్డువంబులు , ఇరైనలు, కుడు 

ములు, అప్పడంబులు, ఇప్పట్లు. గొలెడలు, జిలెడుకాయలు, దోసియలు. 
బి, ae] ౧ ౧ 

సేవియాలు, అంగర పోలియలు, సారసత్తులు, బౌంతర కుడుములు, చక్కి. 

అంబులు, మడుగుపూవులు, మోరుండలు, పుం (డేకు ఖ౦డంబులు, పిండ 

రూ (దావ నారికేళ కదళీ పనస జంబూ చూత లికుచ దాడిమీ కపిత 

కర్యా_౦ధూ ఫలములు, గనగసలు, పెసరుంబులుగములు, చెటకుగుడములు, 

అ3సెలు, విసకిసలయముల వరుగులు, చిరుగడములు, బడిదెములు, బులు 

పలు, బులివరకలు, వస్ఫ్సురొట్టియలు, చాపట్లు, వాయసంబులు, కర్క_రీ కార 

వేల్ని కూశ్మాండ నిష్పావపటోలికా _కోశాలాబూసి(గూదుంబర వార్తాక బింబి 

కార వింద శలాటుపులు, కందయు, బొందయు. చారులు, దియ్యగూరలు, 

పచ్చడులు, బజ్జులు, గిజ్జణులు , వడియంబులు. కడియంబులు, గాయంబులు, 

గంఛతోయం౦బులు. ఉం (డ్రాలు, నాను బాలు, అనుములు, మినుములు. బుడు 

కులు, నడుకులు, సిలిమిడియును, చలిమిడియును, 'చబ్బెడయి *, పడయును, 

ను'క్కె_రలు., చక గారలు, నేతులు, దోనె తొలలు, బిట్టును, గట్టును,. దాలతిమ్మ 

away CHO 

పెవన్నీ శాకాహారుల భోజన పదార్ధాలు, భోగులు, మాంసాహారులు 

వేరే విధమైన ఆహారం భుజించేవారు. ఒక్కొా-కళం మాసంలో (బ్రాహ్మణులు, 

(బాహ్యుణోతరులు ఎలాంటి భోజనం చేసేవారని (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వర్షించి 

తన పరిశీలనలోని లో తుల్ని తెలిపాడు. ఎండాకాలంలో బ్రాహ్మణులు అరటి 

పళ్ళు, పనసతొనలు, నేతి ముద్దలవంటి దోస బద్దలు, మామిడిపళ్ళు, (దాక 

పళ్ళు, వడపప్పు. తియ్యదానిమ్మలు, రసదాడి, పానకం తీనుకొనే వారు 

(ఆము క్ష. 2-78). మాంసాహారులు చేపతునకలతో మామిడి ముక్కలు 

తౌళింపువేసి ముధ్యాహ్నాంతిని సాయంకాలం తడిపిన ఇసకలో పూన్చిన పంకా 

యలను తీసి ఎడనీరు తాగి చేపలకనరు పోగొట్టుకునేవారు (ఆము క్ర 2.68). 

రెడ్లు శ్రావణమాసంలో తినే పదార్దాలను ఆము ఏక్రమాల్యద ఇలా వర్షిస్తున్నది 

(4- 188). 
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_గురుగుం, జెంచలి, తుమ్మ, లేక్రగిరిసాకుం , తిం(తిణీ పల్లివో 

త్కరమున్, గూడపొరంటి నూనియలతో కట్టావికుట్టారు గో 

గిరముల్. మెక్కి- తమింబసుల్ పొలము వో(గేవుల్ మెయిన్నాక, మే 

కెరుపుం -గుంపటి మంచమెక్కిరి _ప్రభుత్ర్వైకా_ ఫి రెడ్లజ్జడీన్. 

భోజనం తర్వాత ఎతొంబూల “సేవనం తప్పక ఉండేది. తెలుగువా 

తాంబూలం మామూలు తమలపాకులు నమలడంకాదు. వక్కలు, కర్ఫూరం 

నీటితో తడిపి ఏ గ్రీఖరిడాన్ని కస్తూరిని కలిపి ఎండించి ఇతర (ద్రవాలతో గుద్ది 

చెయ్యాలి: పిడికలతో పుటం పెట్టిన ముత్యాలభస్మాన్ని సున్నంగా వాడాలి, 

పచ్చకర్నూరం,-కస్తూరి చూర్ణాన్ని, ఘనసాంచూర్జాన్ని. ఆకులలో వుంచాలి. 

తకో)లం, జాజి మొదలైనవి నూరి గోలిలుగా చేసి వాడుకోవాలి. 

ద్రవపదార్థాలలో ' "శ్రీనాథాది కప్పులు పేర్కొన్న కొన్నిటిని ఆయా 

సండర్భాలలోనే చేర్చడం జరిగింది. సేవెపాయసము, కమ్మగా కాచిన కు 

యాల నేయి, తేనియ ధారలు. పానకము. శిఖరషాడబరసము, (దొకొ పాన 

కము, చారులు మొదలైన వాటిని పేర్కొనడం జరిగింది. ఇక మద్యములలో 
అనేకరవాలు కూడా తరతరాలనుంచి ఉన్నవని వేరే చెప్పనక్కరలేదు గౌడీ, 
పెష్టీ, మాధ్వీ పగై రా మద్యాలను (పాచీనులు వర్ణించారు. రెడ్డిరాజుల కాలం 

నాటి కొన్ని మద్యాలు సింహాసన ద్వా(తింశికలో పేర్కోబడ్డాయి; “కాదం౦ 

బంబును, మాధవంబునుఐక్షవంబును , కీరంబు, ఆసవ౦బు,వార్షంబు ,రతిఫలంబున 

పాకభేదంబుల మూలస్కంధ కుసుమఫల సంధవంబుల బహువిధంబుల మధు 
రొంబులై న మధువిశేషంబు లెల్లం బరిమళ (దవ్యమిళితంబుగా గూర్చి పాతం 

బుల నించిరి?” (భాగం 1 పు. 103) మాధవమం యే ఇప్ప సారాయి, ఐక్షవ 

మంటే చెంకు రసంతో చేసిన గౌడీరసం. ఆసపమంటే వైద్యులు చేసే 
మద్యం౦ం.. మద్యాలలో కొన్నిటిని | ప్రౌఢకవి మల్లన రుక్మాంగద చరిత్రలో 
వర్ణించాడు (8--౭38) : *““'శార్క్మరంబు, సూనజము, గుగ్గుసుమఘ ఘృత జంబు, 

నారిశేళజంబు, మాధ్వికంబు, ఫలమయంబు, గొడ, తాళ₹మయంబు, నాదిగా 

తనరు నాసవములు.” 

ఆహారపానీయాలను గూర్చిన నమ్మకాలకు లెక్కలేదు. అన్నం పర 

(బహ్మ స్వరూపమని బుషుఐఅతో సహా అందరూ ఒప్పుకొనేదే. జానపదులకు 
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అన్నం అన్నానిచ్చే భూమి పవిత్రమైనవి. అన్నాన్ని కళ్ళకద్దుకొని తినడం 

జానపదులకు అలవాటు. పానీయాలను గురించి కూడా చాలా నమ్మకా 

లున్నాయి. ఎవరిక్షై నా అన్యాయం చేస్తే అన్నం, నీరు పుట్టవంటారు, ఉప్పు 

తిన్నవాడు మోసం చెయ్యడని. నమ్మకం తిన్న ఇంటివాసాలు లెక్క_ బెట్టడం 

తప్పని మన సమాజం నిర్ణయించింది. 

పానీయాలలో జలం చాలా ముఖ్యమైంది. పానీయం ఏదై నా తీసుకో 

కుండా మనిషి బతకడం సాధ్యంకాదు “పానీయం ప్రాణినాం ప్రాణాః, 

విశ్వమే వహితన్మయం”? అని సూక్తి. | 

గంగాజలం చాలావవి త్రమై మెందని, దానికి చాలా మహిమలున్నాయని' 

మనవారి నమ్మకం. హంసోదకం ఇంకా మంచిదట: **పగలు సూర్యకిరణము 

లచే తప్పమై రాత్రులు చంద కిరణములచే శీతలముగా చేయబడి అగ స్య 
నక్ష త్రముదయించుటచే నిర్విషముగా చేయబడిన జలము అమృతతుత్యముగ 

నుండి, పానాదులకు (శ్రేష్టమగును” అంటారు (నంగహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన 
కోశము సం.2.పు.60) 

హాలుని గాథా సప్త శతి పూరి, గా. తెలుగు జీవితాన్నే (పతిబింవించ క 
పోయినా చాలావరకు తం ధ్రదేశంలోని . (పజల. అలవాట్లను, అభిరుచులనే 

పతివింవస్తున్నదని థావించపచ్చు. నేరుగాశాకున్నా క్ కొన్ని" ఉపమల ద్వారా ౮ 

నాటి ఆహార పద్దతులు వగైరాలను కొంతవరకు తెలుసుకునేందుకు వీలుంది 

చరుకుతోట ఉండే (గామణి, బెల్లంతో సారా కాచి అమ్మేవాడు, ఉప్పు లేని 

తిండి పెపై పిసినారులు , వట్టి పోయిన ఆవును పాలు పితికేవారు ఆకాలంలో 

ఉండేవారు శాతవాహనుల కాలంలో వ్యవసాయమే _పధాన వృత్తిగా ఉండేది. 

వ్యవసాయ పరికరాలను అపహరిస్తే కఠినంగా శిక్షించాలని. మనుస్మృతి చెప్ప 

న్నది. శాతవాహనుల కాలంలో వరి, గోధుమ, కందులు, నువ్వులు, పత్తి, 

చెరకు మొదలయిన వాటిని పండించేవారు... 

ప్రాచీన కౌలప్ప సాహిత్యం, శాసనాలు మొదలైన వాటి వల్లనే మన 

వారి తంతరాల ఆహారపు పద్దతులు బోలెడన్ని తెలుస్తున్నాయి, పొడి పంటలను 
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గురించిన సమాచారమే ఒక పరిశోధన (గంధమవుతుంది. (గ్రామాల మీన 

దాడి చేసి పశువులను తోలుకొని పోయే పద్ధతులు కూడా ఉండేవి. తోటలను 
దేవాలయాలకు దానమిచ్చినట్టున్న శాసనాలు కూడా ఆం|ధదేశంలో చాలా 

ఉన్నాయి. పోకతోట, మామిడితోట మొదలయినవి కూడా దానౌలు ఇచ్చేవారు. 

ఆం|ధుల వంటలు, పిండివంటలు, ఆహారపానీయాలన్నిటిని గురించి 

ఇంకా చాలా ప (శ్రమ జరగవలసి ఉంది. వృక్ష శాస్త్ర సంబంధమైన ఆంశాల 

పరిశీలనవల-ఎన్నో లాభాలున్నాయి. కొన్ని రకాల ఆహార పదారాలను గురించి 
గ : త 
కావ్యాలలో ఉండే ఉదాహరణాల వల ఆ కావ్యాల కాలాన్ని నియిందే అవ 

కాశం కూడా ఉంది. ఉదాహరణకు మిరపకాయలు, టొమాటోలు, బొప్పాయి 

మొదలై నవి మన దేశానికి కొన్ని శతాబ్దుల శతం మ్మాతమే వచ్చినవి. వీట్ 

పేరు పదవ శతాబ్దికి, పదకొండవ శతాబ్దికి చెందిన కావ్యాలలో కనిపించవు. 

అంతే కాక ఆహార పదార్థాలను గురించి అధ్యయనం జరపడం వల్లి వివిధ 
కాలాలకు చెందిన సంస్కృతి ఏ విధంగా వికాసం చెందుతూ వచ్చిందన్నది 

కూడా తెలుసుంది, 

టిప్పణి 
1. “How men and wonen in tradition-oriented 

societies build their food, farm and fish, process the 

earth's bounty, fashion their tools and implements, 
and design their furniture and utensils are questions 

that concern the student of material culture”. Richard 

M.Dorson, Folklore and Folklife. p. 2-3 

2. ‘Folk cookery can be readily defined as tradi- 

tional domestic cookery marked by regional variation" 

Dony yoder, Folklore and Folklife, 
Richard M Dorson (560౧. 325. 

ie) 



దస్తులు-ఆభరణాలు 

మనిషికి తిండి తరువాత కావలసింది బట్ట; ఆ తర్వాత ఆభరణాది 

అలంకరణలు. దుస్తుల వల్ల కూడా ఒక (పాంతానికి, భాషకు, జన సమూహాో 

నికి నంబంధించిన సంస్కృతి స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. దుస్తులవల్ల 

కలిగే పయోజనం గురించి అనుశీలన జరిపి పెబర్ వొగటిరల్ (Petr 

Bogatyrel), సాం(పదాయిక వస్తాలంకరణ (పయోజనాలలో తం(త్ర 

సంబంధమైనవి, మత సంబంధమైనవి, (పాదేశిక మైనవి, జాతీయమైనవి, 

వయస్సుకు సంబంధించినవి, ఆవేశ జనకమైనవి, దైనిక మైనవి ఉన్నాయి.! 
పండుగలలో, ఇతర ఉత్సవాలలో ధరించే దుస్తులు వారివారి అంతస్తును 
నూచించేవిగా, సంస్క్యతిని _పతిబింబిం చేవిగా ఉంటాయి. నగ, న్న కూడా 

మనిష్ని అంతస్తును సూచించేవిగా ఉంటాయి. ఏడు వారాల న నరుల కే జాన 

పదుల పాలిటికి గొప్ప ఐశ్వర్యంగా లెక్క. వివాహాదిసండర్భాలలో “నగాన (టా 

భూమి పుటి ఉన్నాయా అని అడగడం పరిపొటి. కావ్యాలలో, శాననాలలో, 

శిల్పాలలో, చిత్రాలలో చోటు చేసుకున్నదుస్తులు, ఆభరణాలు ఆయా కాలాలకు 

చెందిన సంస్భ్క._తిని (పతిబింబిసాయి, జానపదుల జీవితంతో దుస్తులు, ఆభర 

ణాలు (పత్యేకతను. సంతరించుకున్నాయి. పాండురంగ మాహాత్మ్యంలో నిగమ 
శర్మ అక్క తనతమ్ముడు ముఃక్కె_ర ఎత్తుకొని వెళ్ళినందుకు కంటికి కడివెడుగా 

ఏడవడం మనకు తెలిసిందే. ఆడవారి జీవితంలో కమ్మలు, మైలు, గాజులు, 

మంగళ సూతాలు మొదలై న వాటికుండే ప్రాధాన్యం, సాంస్కృతిక చిహ్నా 

లుగా అవి వహించే పాత గమనార్హమెనవి. 
రౌ 

వస్త్రధారణ 

జానపదుల వస్త్రధారణ అంటే జానపదుల (ప్రత్యేకతను వ్యకీకరించే 
ఒక సాధనమని నిర్వచించవచ్చు. కాశీ బోసి పంచెకట్టి. మళ్లెపూపులాంటి 

లాల్చీ తొడిగి, వల్లెవాటు _పె పంచ వయ్యారంగా వేసుకొని ధీమాగా నడు 

నుంచే తెలుగుదనం ఉట్టి పడుతూ ఉంటుంది. తమిళుల అడ్డపంచె మళయాశ 
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స్త్రీల శిరోజాలంకరణ, పంజావీల తల గుడ్డ వెంటనే వారిని గుర్చి ంచేట్లున 

చేస్తాయి. ' 

వస్తాలంకరణ ఒక పాంతానికి చెందిన వారిని గుర్చి ంచేట్లుగా చేస్తుం5. 

ఈ గుర్తింపును సొం(పేదాయికంగా కులంగాని, 'జాతిగాని, భాషగాని, దేశం 

గాని ఇస్తుంది. కొంతమంది జానపద వస్రధారణను వ్యవసాయ దారుల వస్త్ర 

ధారణగా పేర్కొన్నారు. కొందరు పల్లెటూరి వారి చేషధారణే జానపద వేష 
ధారణగా' చెప్పారు. * కొందరు విద్వాంసుల (ప్రకారం జానపదుడు ఏం 

ధరించాడన్నది ముఖ్యం కాదు ; ఎలా - ధరించాడన్నది ముఖ్యం. ఒక్కా-క్క 

సారి ఇదీ నిజమే అనిపిస్తుంది. ఒక్క పై పంచను ఒకొ) గాక సంస్కృతికి 

సం బంధించినవారు ఒక్కోరకంగా వేసుకుంటారు. పంచె ఒక్కటే అయినా 

వేరువేరు (ప్రాంతాలవారు వేరువేరుగా కట్టుకుంటారు. తలగుడ్లను కర్నాటకంల్లో 
ఒక రకంగా, పంజాబులో మరో రకంగా, తెలుగుదేశంలో మరో: విధంగా 

కట్టుకుంటారు. తలగుడ్డ చుట్టుకోడమూ స్యవసాయదారుల్లో. ఒక విధంగా, 

పెళ్ళి కుమారునికి. వరో విధంగా, ఇతరులకు ఇంకోరకంగా ఉంటుంది 

వేషభూషణాలు 

"మనిషికి వస్త్రం ధరించడం. ఎంతవరకు అవసరం, అది ఎప్పుడు వేస 

మవుతుంది, ' ఎప్పుడు! అలంకరణ అవుతుంది అన్నది నిర్ణయించడమూ కష్ట 

ఆదివాసుల పాలిటికి చిన్న తుండు గుడ్డ కట్టుకొడ మే "పెద్ద వస్త్రధారణ కంద 

లెక్క. నాగరికులకు కోటు, ప్యాంటు, బూటు, హోటు, ట్ర అన్నీ కలిస్తేనే 
సంపూర్ణ వస్త్రధారణ. వేషం, వస్త్రధారణ, వస్త్రాలంకరణ మొదలై న 

పదాలు ఒకొ-క్క- సందర్భంలో _వశేకతను సంతరించుకుంటాయి. పెళ్ళిలో 

మామూలు గుడ్డలు చదివించినా పట్టు వస్తాల' కిందనే లెక్కకట్టి వస్త్రాల 

ధరించుకొని రమ్మంటారు. వినాయకచవితి పసుపుగోచీ పెట్టుకోడ మే పవిశ్ర 

వస్త్ర, ధారణ కిందటెక్క. ఇంగ్లీషులో కూడా ఠః భేదాలున్నాయి, పండుగలకు 

పబ్బాలకు విశేష సందర్భాలకు వాడే వస్త్రధారణకు “డైస్” (dress) అనీ 

చెప్తుంటారు. ఇవి కాక apparel, garb, clothing మొదలై న పదాలూ వాడు 
కలో ఉన్నాయి. 
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మనలో వేషభూషణాలను గురించి పెద్దగా పట్టించుకోం గాని ఐరో 
పాలో విద్యాంసులు ఈ విషయంలో లోతైన పరిశోధనలు జరిపారు. తర 
తరాల వేషభూషణాలను ఒక పద్దతి పకారం సేక్షరించడం జరిగింది" (పతి 
వూ నపద వస్తు పడర్శనశాఅలోను జానపదుల వేషభూషణాలను చక్కగా "సేక 
చించి భ్యద్రపరచశం జరిగింది. మెసూరులోని జానపద వస్తు[ప్రదర్శచ శాలలో 
కూడా జానపద వేషభూషణాలు వై విధ్యమయంగా (పడర్శించ బడి ఉ న్నాయి. 
పాశ్చాత్య దేశాల పురావస్తు కౌస్త్రజ్ఞులు, చాఠి(తికులు కూడా వేషభూషణాలను 
గురించిన విలువైన సమాచారాన్ని సేకఠించి విశ్లేషించారు. 

వసాల 9కరణను విభజి_పై అందులో వివిధ విషయాలు (ప్రాధాన్యం 
వహిస్తాయి !. స్తీ పురుష భేదం 2. వయస్సు 8. సామాజిక మైన అంశస్తు 
+. వృత్తికి, పని చేస్తుండడం-విశ్రాంతి సమయం 6, (ప్రతేక సందర్భాలు 
{Don Yoder, Folklcre and Folklife, p 304) 

ఆది నాసులలో కూడా స్తీ పృరుష వదం వెషభూషణాలలో భేదాన్ని కరి 
గిస్తుంది, మనలో మొట్టి మొదట వేషభూషణాల్లో స్త్రీపురుషభేదమే కనిపిస్తుంది. 
పురుషుని కంచే స్త్రీ వేషధారణ ఎక్కువ 

సంకీర్ణం, సౌండర్యా౦ంళ కూడా ఎక్కువ. కుంకుమను, గాజులు. 
మంగళ నూూతం, మ్యకైలు, కమ్మలు, చీర, రవిక, ముక్కర, వంకీలు, 
వడ్డాణం--ఈ విధంగా పట్టి స్త్రీ విషయంలో పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సుమం 
గలి వేషభూషణాలకు, విధవ వేషానికి భేదం ఉంటుంది. ఆఫ్లే చిన్నపిల్ల వాడి 
వేషానికి, మధ్యవయస్కు_ని వేషానికి “వయసు మళ్ళిన వాని వేషానికి భేదం 
ఉంటుంది. ఆడపిల్లిలుకూడా చిన్నప్పుడు వేసుకునే దుస్తులకు “పెద్దయిన 
తర్వాత వేసుకునే దుస్తులకు భేడం ఉంటుంది. అంతస్తుకు తగిన భేదం 
ఉండడం మరొకటి. వివాహం కావడం కూడా మనిషి జీవితంలో ఒక అంతస్న 
నుంచి మరొక అంతస్తుకు పోవడమే. దీన్ని బట్టి స్త్రీ పురుషుల వేషభూషణా 
లలో కొన్ని ఖేదాలు కనిపిసాయి. అ శే శ్రీమంతులా, పేదవారా 'మొదలై న 
విషయాలుకూడా వస్త్రధారణ మీద, ఇతర అలంకరణలమీద (ప్రభావం చూపు 
తాయి. ఒక్కొక్క వృత్తికి ఒకొ-క్కరకమైన దుస్తులు, ఒకోరకమెన 

వస్త్రధారణ అవనరమవుతాయి. క్షౌరం. చేసేటప్పుడు (ప్రత్యేకమైన దుస్తులు, 
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బట్టలు ఉతికే టప్పుడు మరోరకమైన ఉడుప్పలు, కుండలు చేసేటప్పుడు ఇంకో 

రకం, కులు కొపేటప్పుడు మరొక విధమైన దుస్తులు ధరించడం మనకు 

తెలిసిన విషయమే. పని చేసే వేళల్లో ధరించే దుస్తులకు విరామ' సమయాల్లో 

దుస్తులకు భేదం ఉంటుంది. పొలం పనులకు వెళ్ళే కర్షకుడు వివిధ సమ 

యాల్లో వివిధ వస్తా9లను ధరిస్తాడు. అదే కర్షకుడు విిశాంతి తీసుకునే 
టప్పుడు వేసుకునే దుస్తులకు, (గామమునసబునో, కరణాన్నో చూడడానికి వెళ్ళే 

టప్పుడు ధరించే దుస్తులకు భేదం ఉంటుంది. 

జానపద సాహిత్యంలో వేషభూషణాలు 

మనం చేసే పరిశీలన వల్ల తేలే విషయాలెట్లున్నా జానపదులే తమ 

వేషభూషణాలను గురించి చెప్పిన మాటలు ఎక్కువ . విలువ కలిగి ఉంటాయి, 

గేయాలు, కథాగేయాలు, కథలు మొదలైన సాహిత్య రూపాలలో జానపదుల 

వస్త్రధారణ, భూషణాదుల వర్ణనలు కనిపి స్తూనే వుంటాయి. చెంగావిరీర, 

జలారు పట్టుచీర, రతాల రవిక, కాసుల పేర్లు, కంకులు స్త్రీల వర్ణనల్లోవసాయి. 

_ శ్థరుషలు కూడా ఒకప్పుడు ఆభరణ (ప్రయతే. అందుకే మన 'దేవుళ్ళందరూ 

ఒంటినిండా అభరణాలు దిగ వేసుకుంటారు. చెవులపోగులు, పూస వరుసలు, 

మెడ హారాలు, కడియాలు మొదలై నవి పురుషులూ ధరించేవారు. 

కొప్పు చక్కగ బెట్టి గూజ్జనులను ముడిచి 
పమిడి జలారు పటుచీరగటి 

వన ఆ "టె" టి 

రంగైన రత్తాల రవికను తొడిగి... 

పసిడి "గొలుసులు తీర్చి బాగుగవేసి 

గంట లొడ్డాణ౦బు- ధరించే స్రీలు నేడు కనిపించడం చాలా అరుదు 

గాని సంస్క తిని పరిరక్షించడం జానపద విజ్ఞాన (వయోజనాలలో. ఒకటీ 

కాబట్టి చెజానపద గేయంలో తమ తరతరాల వేషభూషణాలను జానపదుణ 

భ్యద్రపరిచారు. 

ఈ క్రింది ప్రసిద్ద గేయంలో స్త్రీల ఆభరణాలను, అలంకరణలను 

జానపదులు పెర్కొానడం జరిగింది. ల 
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బందారు చిన్నదాన బాజా బందూలదాన 

బాజా బందూల మీద మనసేల లేదే ఓ చిన్నదానా 

గుంటూరు చిన్నదాన గుళ్ళాపేరూలదాన 

గుళ్ళాపేరూలమీద కళ్ళూ. పోలేదే ॥ఓ॥ 

కాకినాడ చిన్నదాన కొసూల్కం కేలదాన 

కాసూల్ కం ఉల మీద మనసేల లేదే ఇద 

G 

లే రిస 

రూపాయి "పెట్టి అద్దాల రయిక కొంపె 

అ రయిక మీద బుద్దేల లేదే nea 

చంద్రగిరి చీరలు, కాకినాడ గాజులు, ' రాజమం(డి 6వికలు కావాలని 

ఆడిగేస్రీలు జానపద కవిత్వంలో కనిపిసొరు. ఆం|ధ జానపదుల అభిరుచులు 

కొన్ని ఈ గేయాలలో వ్య క్రమవుతుంటాయి. పట్టు చీరకు అంచులు, చుట్టు 
చెంగులు, నరిగంచు ఉండాలని కోరుకుని వీటికోసం (పణయ కలహినికి 
పాల్పడే స్త్రీలూ ఉంటారు. 

పట్టుచీర తెచ్చాను 'పెపైలో పెటాను 
అ ట దట 

కట్టమని చెప్పవే తడికా 
య | 

చీరకంచులు లేవు చుట్టుచెంగులులేవు 

వద్దని చెప్పవే తడికా తడికా ॥చీ॥ 

సంతలోకి వెళ్ళి సరిగంచు చీరను 

అద్దాల రవికను అతివ తెచ్చెద కట్లుకోవే. 
ఇ ర్న 

కథాగేయాలలో ఉండే వేషభూషణాలనే (ప్రత్యేక అధ్యాయంగా వర్షీంచ 
వచ్చు. కాటమరాజు కథలో, గోసంగి దళాల వేషభూషకాలలో ఎన్నిరకాలు 
"పేర్కొన బడ్డాయో చూస్తే ఈనాడు మనం ఎన్ని రకాల అలంకరణలను 

వదలి పెపేశామన్నది తెలుస్తుంది. . 

కొమరొప్పగా నంత (కొత్త చల్లిడము. 

కమనీయమగు చం (ద్రకావి దట్టీలు 
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పులితోలు బిరుదులు పూని కాసెలును 

జెలువైన సరి పెనల్ చెంపగంధాలు 

గాటంపు బరిగెలు గంటగాలమును 

సీశైన కుడిస్గలు నిలువునామములు 

సిగల బువ్వుల చెండ్లు సింహానురిగొెలుమా 

నొకకాల నొరలేట్ నొజను రుమాళ్లు 

నొరలు గోసిన కత్తులొనర జేపట్టి 

కిరుచు చేకత్తులు గీరుగంధాలు 

బొగడ పచ్చల పేరు బేజుబంధువులు 

తగిన గవ్వల పేర్లు దండకడియములు 

వెలుగు తలాటములు వేడ్క_భు జములును 

“నెలుగు చర్మ౦ంబులు నెన్నగాగటిని 

నెడపగ బిరుదులన్నియు సవరించి 

యెడమ చేతను గొమ్క్ముయిరవొక్క_ వేరు 

కోపంపు జూపును కోరమీసమును 

చాపిన నవరత్న దంతకడియములు 

రంగుమీరీన వన్న రావి శేకలును.... 

భూషణాలమీద ఉండే ఆశను చీన్నపిల్లలకు ఆలంకరించడం ద్యోరొ 
చీర్చుకొడం ఈనాటికీ కొంతకు కొంత కనిపిస్తుంది, పన్బాలుద్దై న (శ్రీరాముఖ్జి 

కౌసల్య అలంకరించిన విధానం 'పుత్రకామేష్టి” పాటలో వర్ణింపబడింది, 

_ అందమైన పాదములకు ఆందేలు మూగాలు. 
కుందనంపు కడియాలు జైమ్ని గొలుసులూ' 

మద్దికాయలు చెవులాకు మకరకుండల ములు 
ముద్దురావి రేక నొసట మొలకు గంటలూ 

పచ్చపట్టు బిట్టి గట్టి పగిడి 'మొలకట్టుకట్టి 

వన్నెమీర బంగారు వ వత్తులేసియు.... 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 385 

ఇవికాక కంఠమాల, పులిగోరు, నాగస్వరములు, ముత్యాల పేర్లు, హోర 

మణులు, వ(జాల జోడు కవచాలు ధరింప జేస్తానని హామీ. ఇస్తుంది కౌసల్య, 

ఇవన్నీ సామాన్య జానపదులకు అందుబాటులో. లేకున్నా కొన్నిటికి కొన్న 

యినా అభిరుచికి తగ్గట్టుగా అలంక్షరించుకుంటారు జానపదులు, 

మనుషులవిషయం సై విధంగాఉంపే జంతువులను, పక్షులను కూడా 

అలంకరించే సందర్భాలు లేక పోలేదు. కనుమనాడు పశువులను అద్భుతంగా 

అలంకరించే విషయం అట్లుంచి, మామూలుగా కూడా గోవుల్ని, ఎద్దుల్ని 

వీలయినంత అలంకరించి ఉ త్రమాథిరుచిని చాటు కోడం జానపదులకు అల 

వాటే, కాటమరాజు కథలో యాదవులు బొల్లావును ఈ కింది విధంగా అలంక 

రించారు : 

పసిడి బిందెలనీట పాదముల్ గడిగి 

అందంబుగా వెదురాకు చందమున 

తిరుమణి తిరుచూర్షము దిద్దిరి తోడ 

నలదిరి మేనున నగరు గంధంబు 

నటు పున్లు జవ్వాజి యలదిరి చాల 

సురయించి కస్తూరి సురటుల విసరి 

నాల్గుపాదంబుల నాదుటందెలను 

మెండుగా వేసిరి మేలుగంటలను 

రత్నాలు దాపిన రావి రేకలును 

తళతళ మెరయంగ ధరియింప జేసి 

కొమ్మున బంగారు కుప్పెను దొడిగి 

రహిమించ మెడచుట్టు రంగుగా నప్పుడు 

గోమేధికంబుల గొలుసును వేసె 

మురువై న ముత్యాల మువ్వల పేర్లు 

గంటల సరసను ఘనముగా వేసె 

మూపురమునకు జుట్టు మురువు గజ్జలును 

నన్నగజ్జలు వేసె నందుసందులను.... 
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కోడి పందాలలో కోడిని అలంకరించే విధానం చూ ౫ నిజానికి మన 

వారు ఎంత రసికులన్నది వ్యక్తమవుతుంది. 'పెద్దాపురపు కోడి పందెముల 

కథలో కోళ్ళ శృంగారం, వాటి భోగం వర్ణించ బడింది (బి. రామరాజు 1018 

173). 

ఆందెల సరనను బంగారంపు గొలుసు లుంచినారు 

ప'పైెడడు జుటుకు బంగారపు జూలే కట్టారు 

ముకు,_కు అయినా మూడు వేలది బులాకి పెట్టారు 

సింహ తలాటం కడియముంచిరీ విడికోడీకండి 

మెడలోపలనూ పదివేలాడి పజపు పేరుంది 

కట్టి వేయను మేత వేయను కాసాలిద్దరుగా 

వచ్చి పొలలో శనగపిండియు కోడికి మేపారూ 

వైభోగముతో ఉన్నాదండి విడీకోడిపుంజు, 

అఆనవొసులు 

ఆదివొసుల అలంకరణలు (పాచీన మానవుని కీ (ప్రొతినిధ్యం న్హా 

స్తుంటాయి, కోయవారు చూడగానే గుర్తుపట్టి గలరీతిలో తలగుడ్డ, పంచే, 

హై పంచ, దండలు మొదలై నవి ధరించి కలకాలం జ్ఞాపకం ఉండేలాగా వ వస్త్ర 

ధారణ చేస్తారు. యానాదులు, చెంచులు మొదలైన వారికీ వీలైనంత తక్కువ 

వస్త్రధారణ చెయ్యడమే ప్రత్యేకత. కొందరు గోచి పెట్టుకుంటారు, ఆడవాళ్ల 
_ కొంచెం పెద్ద వస్త్రాన్ని మొలకు చుట్టుకొంటారు. కొందరి మొలల్లో తోటాకుల 
సంచులు (వేలాడు తుంటాయి. ఎలుకలు, పోములు, ఎం(డకాయలు, చేపలు 

వేసుకోడానికి అవిపనికి వనాయి. (గామాలలో ఉండే యానాదులు పె జాతుల 

వారికి కోపంరావచ్చునని చెప్పులుకూడా చేసుకోరు. నగరాలలో వేసుకున్నా 
సాయంత్రం చోప్పులు చేత బట్టుకొని గుడెసెవై పు నడుస్తుంటారు.  యానాదుల్లో 

కొంతమందికి చోకా) పాఅసి ఇంటి సేరుంది, కాని చి చోక్కా-లు చేనుకునే యానా 

దులు దొరకడం చాలా కష్టమే. ఇటీవలి కాలంలో 'మొల్లో తాయెత్తులు, చెపు 
లకు పోగులు, నల్లపూసలు, కాటుక, కుంకుమను మొదలై నవి అలంకరణలో 
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భాగాలవుతున్నాయి, వీరి స్రీలు కొప్పులు “పెట్లుకొని దానిలో ఏదో దొరికిన 
పువ్వు దురుముకుంటారు. 

చరి (త పుటల్లో వేషభూషణాలు 

శాతవాహనుల కాలంనుంచి ఆం(ధులు ఎలాంటి ఆభరణాలను ధరించే 

వారు, ఏవిధంగా వస్రధారణ చేసేవారు అన్నదానికి శిల్పాలు, చిత్రాలు, 

కావ్యాలు మొదలై నవి సమాధానం చెప్తాయి. గాథాసప్తశతి (క్రీస్తుశకం (పారంభ 
కాలంలో ఆం(ధులను గురించి, వారి జీవన విధానాన్ని గురించి చాలా విష 
యాలను చెప్పు ౦ది. అమరావతిలోని శిల్చాలవల్ల ఆనాటి కం (ధుల వేషభూషణా 

లంకరణలు చాలావరకు తెలుసాయి. (క్రీస్తుళకారంభంలో ఆం (ధస్తీలు మట్టి 

గాజుల్ని ధరించేవారు. చీరరవిక (వదానవస్తాలుగా ఉండేవి. రవిక కట్టు 
ముందువై పు ఉండేది. బౌద్ధమతం ఆ౦ (ధదేశంలో (పచారం పొందిన తర్వాత 

మన వేషభూషణాలం కారాలలోకొన్ని మార్పులు వచ్చాయి. అమరావతి శిల్చాల 

వల్ల ఆ౦(ధ్రుల నిజమైన వేషభూషణాలు పూర్తిగా తెలియకున్నా కొంతకుకొం 
తయినా ఆనాటి సంస్కృతిని కళారూపాలలో పట్టి చూపుతున్నాయివి. స్త్రీలు. 
పురుషులు ఆనాడు బలమైన కర్ణాభరణాలు ధరించేవారు. నేటికీ తమిళనాడులో 
కొందరు స్ర్తీలు బరువై న కర్ణాభరణాలు ధరించడం కనిపిస్తుంది. ఆ బరువుకు 
చెవులు పెద్ద చిల్లులు పడి ఉంటాయి. ఆ విధంగా జారిన చెవి చిల్లిలో చేతి 
వేలు నుంచుకున్న అమరాపతి శిల్ప ఒకటి ఉంది. ఆ కాలంలో | కొందరు 

ఒకే చెవికి రెండు పోగులు కూడా ధరించే వారు. మరికొందరు పూసల వరు 

సలు జోడించిన పోగులను కూడా ధరించే వారు. స్తీంలు మణికట్టునుంచి 

మోచేతి వరకు కంకణాలు ధరించే వారు. స్త్రీ పురుషులిద్దరూ దండకడెములు 
వేసుకునేవారు. స్త్రీలు కాలికికూడా కడియాలు వేసుకునే వారు" హారాలు తప్పక 
ఉండేవి. ము _త్తెపు చిప్పలవి, ఊదారంగు పూసలవి, ముత్యాలు, బంగారు 

గుండ్లు, బంగారు పూలు ఉండే హారాలు ఆనాడు ధరించే వారు. అమరావతీ 

శిల్పాల లోని శిరో వేష్టనాలు, బరువైన పెద్దకుండలాలు, హారాలు, ' చుంగులు 

తీర్చి కట్టిన దోవతులు కల్పనలు కాదని ఆనాటి వేషధారణను తెలిపేవని 

విద్వాంసులు భావించారు, 
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నన్నయ కాలంనుంచి ఆంధ్రుల వేషభూషణాలను గురించి కావ్యాలలో 

అనేక ఉదాహరణలు కనిపిస్తాయి. ౪ కాలంలో స్త్రీలు మళ్లైబధరించేవారు. 

ఇది తెలుగువారి ఆచారాలలో ఒకటి. *"లలితంబులగు మట్టియల చప్పుడింపాం 

వంచ కైవడి నలనల్లవచ్చి, (విరాట 2-64) అని తిక్కన రాశాడు. ఆ 

కాలంలో పురుషులుకూడా మధక్టైలు సెట్టుకుంటుండేవారని తెలుస్తున్నది, 
కీచకుడు “మట్టియ లొండొంటే బిట్టు దాకగ నేల నందంద మునిగాళ్ళ 

నప్పళించుచు (విరాట 2 -280) వెళ్ళాడు. 

అంచువేని ఉడుపులను ధరించడం అమంగళకరమని మనవాా భావన 

సన్ననినూలు బట్టలకు (పాచీనకాలంనుంచి తెలుగు దేశం (పసిద్ధిచెం దింది. 

కౌకతీయరాజ్య ౦లో (శేష్టమైన నూలువస్తా9లను నేసారని, ఆ బట్టలు సాలె 

పురుగు జాలలాగుండేవని మార్కోపోలో అనే విదేశీయుడు రాశాడు. మచిలీ. 
_ పట్టణంలోని నన్నని బట్లనుం చే మస్టిన్ అనే పదం వచ్చించని నిద్వాంసుల 

తు చు లి 

అభిప్రాయం. పొల్కురికి సోమనాథుడు బసవపురాణంలో రకరకాల, వసా 

లను 'పేర్కాన్నాడు. 

వెంజావళియు, జయరంజీయు, మంచు 

పృుంజంబు, మణీపట్టు. భూతిలకంబు 

శ్రీవన్నియయు, మహాోచీని, చీనియను, 
భావజతిలకంబు, పచ్చని పట్టు, 

రాయశేఖరమును, రాయవల్లభము, 

వాయు మేఘము, గజవాళంబు, గండ 

వడము, గావులు, సరిపట్టును హంస 

భడీయు, వీణావళి, పర్తిడదట్టి, 

వారణాసీయు, జీకఠకువాయు, కెందొగరు 

గొరిగ నయమును, కీరోదకంబు, 

పట్టును, మరకత పట్టు, పొంబట్టు, 
నెరపట్టు, వెలిపట్టు, నెతంబుపట్టు 

_మదితవరాజంబు, మాందోళ రవియు.... 
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ఆనాడు వస్త్రాలకు మంజిష్ట, లాక్ష, కౌసుంభ, సింధూర, హరి, నీలివర్ష 

ములు వేసేవారు. అమరావతి శిల్పాలలో ముక్క_రలు కానరావు. కాకతీయుల 

కాలంలో ముక్క_ర, వంకీలు, దండకడెములు, మక్రైలు, పిల్లాండ్లు _ మొదలై 
నవి భరించేవారని తెలుస్తున్నది. గాథాసప్తశతి కాలంనుంచికూడా పసుపు పూసు 

కోవడం మంగళకరమని స్రీలు భావించేవారని తెలుస్తున్నది. స్రీలు స్నానం 

చేసేటప్పుడు పసుపు రుద్దుకునేవారని, నదీ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా 

పసుపు తీసుకొని వెశ్ళేవారని, కన్యకలకు తొలిసమ ర్రకాలంలో పసుప్పునెయ్యి 

కలిపి ముఖానికి పూసేవారని గాథాసప్తశతి వల్ల తెలుస్తున్నది, కాకతీయుల 

కాలంలో కూడా పసుపు ము త్రయిదువల మైపూతలలో (పధాన స్థానం అక్ర 

మించేదని తెలుస్తున్నది. ఆనాడు స్త్రీలు గోళ్ళకు గోరంటరంగు తప్పక వేసు 

కునేవారు. కాళ్ళకు పారాణినేకాక లక్కరంగునుకూడా పూసుకునేవారు. 

కీరుగంటి ప్రీలు ఆనాడు తాటంకౌలు, ముత్యాల కమ్మలు. కాంచీనూపుర కంక 

కాలు, (తిసరాలు, మొరవంక కడియాలు ధరించేవారు. దండి దశకుమార 

చరిత్రను శెనిగిస్తూ, కేతన తెలుగువారి ఆభరణాలు కొన్నింటిని అదనంగా 
చేగ్చరాశాడు, కన్నరడములు, గట్టి నూళ్ళ,సుద్దసరితీగె, మినుకులు, సందిదండ 

అంగుశీయక్షములు, చేకట్టు పాశెలు, 'సరిపెణలు, ఆల క్రము, పూతకాటుక 

మొదలై నవి కేతన చేర్చాడు. కాకతీయులకాలంలో స్త్రీలు రకరకాల అంచు 

లుండే చీరలు ధరించేవారు, కరకంచులు, బొమ్మంచులు, మువ్వంచులు,చిలుక 

చాళ్ళు, ఉడుత చారలు, పుప్పొడివన్నెలు, రుదాకవన్వెలు, హంసావళులు 

వాటిలోకొన్ని- తెలుగునాటి సీమంతిని రూపం ఎలా ఉండేదో కేతన పద్యాల 
వల్లి చిత్రలేఖనంలో లాగా తెలుస్తుంది. (దశకుమార చరిత్ర-- 

మట్టియ లుజ్జ్వల మణినూపురంబులు 

మొలనూలు వస్త్రముల్ ము త్తియములు 

కన్నవడ ౦బులు గట్టినూ క్ళుసు సుద్ద 

సరితీగ మినుకులు సందిదండ 

అంగుళీయకములు హార కంకణములు 
చేకట్టు పాలెలు చెన్నుమెజుగు 
టాకులు సరిపెణలాల క్తకము పూత 

కాటుక తిలకంబు కమ్మపువ్వు 
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లాడిగాగల మేలి ద్రవ్యముల నొప్ప 
పసదనము చేసి యుచితరూపంబు దాల్చి 

బాల చం,(దిక బోటినై. పజ్జ కరిగి 

దారు వమ్మని లోగిలి దరియజొచ్చి 

రెడ్డిరాజులకాలంలో వేషధారణ. ఆభరణాలంకం య (శ్రీ నాథుని కావ్యాల 

నల్ల చక్కగా వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్త్రీపురుషుల వేషభూషణాలసు వర్షించే 

శ్రీనాథుని చాటువులనేకం ఉన్నాయి. గోలకొండ వ్యాపారులు నీర్కావి 

దోవతులు, గడ్డాలు, చుంగురుమాలలు. కుచ్చుల అద్దాల కి రుచెప్పులు ధరించే. 

వారు, స్రీలు నత్తు, ముత్యాలముంగర కమ్మలు, పచ్చపూసలు అలంకరించు 

కునేవారు. బ్రాహ్మణులు దోవ 3 కస్తేరాం), కూదులు చల్లాడములు. తొడిగే 
వారని తెలుస్తున్నది చాలామండె నడుముకు బె త్తెడు వెడల్పున ఏడెనిమిది 

మూరల పొడవుండే దట్టివిగించేవారు. అంగీలువేసుకుం కే వాటికి బొంచదెలుం 

డేవి. శ్రీనాథుడు, అతని సమకాలీనులు వరించిన దానినిబట్టి ఆకాలంలో 

ముక్కు._నత్తు వడ్డాణం; దానికి గజ్జెల గొలుసు, నూపుకాలు, మూడు పేదల వండ, 

కంకణం, కమ్మలు, కర సాధారణ భూషణాొలుగా ఉండేవని తెలుస్తున్న" 

స్పీ)లు సామాన్యంగా కాటుక పెట్టుకునేవారు. భర్త ఇంటికి కూతుర్నిపం పే 

టప్పుడు కాటుకడబ్చిని ఇవ్వటం ఒక సం_పదాయమైపోయింది. "తెలుగు, 

దేశంలో ఉండిన బొందిలీలు “బంగారుచీంలు”, *కుసుమంబద్దినచిరకొ ఎ గులు”, 

'చందురకావి రవికెల, “'యమునారైకలు' *నాగరా* కప్తేవారు. 

విజయనగర కాలంనాటి సాంఘిక జీవనంగురించి చాలామంది విద్యాం 

సులు అధ్యయనం చేశారు. ఆనాటి శాసనాలు,కావ్యాలు, వి దేశీయుల (వాతలు, 

శిల్పాలు, చి తాలు విజయనగరకాలంనాటి _పభువుల (పజల రసికళను చాటి 

చెప్తున్నాయి. వస్తాీలకు దేశిరంగులు చేసేవారు. ముఖ్యంగా నీకిరంగం టే 
_ ఇష్టపడేవారు. మంజిస్ట, ఇంగిలీకం, కరక్యాయ మొదలై నవి వాడేవారు. 

“ఇంగిలీకంబునన్ తడిపి యెత్తు కనీసపు రెంటములు'" జనులు వాడేవారని 

ఆము క్షమాల్యద చెప్పన్నది. (4-10). విజయనగర "సాామాజ్యుం ఆంధ్ర 
. కర్నాటకాలకు కూడలి. అయినా ఆం(ధులకే అక్కడ పైచేయి, “తెలుగదేల 

యన్న దేశంబు తెలుగు? అని స్వయానా శ్రీకృష్ణదేవరాయలే - రాసుకున్నాడు. 
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సుగంధ(దవ్యాలను సిద్ధంచేసి అమ్మేవారు, చెవుల సంకులు-ఇంకౌ కొండ 

నిగలుగా గాలి దుప్పటులు నొప్ప గం ధకలనా . కుసుమ(నగ్గఢనాదుల 

నాంధ్యంబులే కలరు నాం(ధదేనీయులై , ఉండినట్లు కావ్యాలఐల్లి తెలుస్తున్నది 

విజయనగర కాలంనాటి (ప్రజలు కొందరు సన్నని నూలు అంగీలను 

ధరించేవారు. మెడమీద పెద్ద సెల్లా ఉండేది. స్త్రీలు సన్నని నూలు చీరలు కే 

వారు. రెడ్లు పసుపుచుంగల తలపాగా కట్టుకొని కపిల వర్షపు పచ్చడం వేసు 

కొని, వంకుటుంగరం, డొల్లు' పోగులు ధరించేవారు. మాలదాసరి వర్ణనలో 

రాయలు వారి వేషాన్ని తెలియ జేశాడు. మాలదాసరులు తోలు కుప్పసాలు, 

టోపీ ధరించి తోలు తిత్తి, మొగలాకు గొడుగు, గురపు వెం (టుకల దండె, 

చిటితాళం, చంకబుట్టి, తులసి పేరులు మొదలె న పరికరాలతో తిరిగేవారు. 

విజయనగర కాలంలో పురుషులు గుండురుమాల, చుంగు విడిచిన పాగాలలో 

ఏదో ఒకదాన్ని ధరించేవారు. బొందుల అంగీవేసుకునేవారు ; లేక దుప్పటిని 

మెడమీద వేసుకునే వారు" ధనికులు, పైవర్గాలకు, జాతులకు చెందినవారు దోవ 
తులు కన్రేవారు. సామాన్యులు మోకాళ్ళకు పెన చల్లాడం తొడిగి నాలుగు వేళ్ళ 

వెడల్పుండే కా సెడట్టిని నడుము చుట్టూ బిగించుకునే వారు. పురుషులు కిర్రు 

చెప్పులు వేసుకునేవారు. వాటికి బొటన (వేలికి సరిపోయే తోలుంగర౦ఉ౦డేది. 

మిగిలిన వేళ్ళకు తగులుకొనే వార్లుండేని. కులాలను తెలిపే చిహ్నాలుకూడా 
ఉండే వి. విభూతి, నామం, జందెం, తిలకం, పిలక మొదలై నవి ఉండేవి. 

స్రీలు కే చీరలకు వివిధ వర్ణాల అంచులుండేవి. నత్తు, ముక్కర. పంకి, 
కమ్మలు, నెత్తి బిళ్ళలు, హారాలు, దండ కడెములు, కంకణాలు, కాలి కడి 

యాలు, కాలిమన్టైలు, బొబ్బిలి కాయలు ధరించే వారు. స్త్రీల వేషధారణ కూడా 
ఒక్కాక్క కులానికి మారుతుండేది. (బాహ్మణ స్రీలకు వెనుక కొప్పు, పసుపు 

బొట్టు, చీర కా సెకట్టు, చెవిలో లపలాకులు ఉండేవి. రెడ్డు మొదలై న జాతుల్లో 

ప్రీలు గొంటుసపూలు, రెండుగుళ్ళ ముంగరలు, మెజారు. చీరలు, తూలే 

కొంగులు, బలు చెంపకొప్పులు, అంచుకమ్మలు, సన్న కాటుక రేకలు, నాభి 
నామం, పసుపు పూతలతో ఉండేవారు. బోగం సానులు రంగు పావడలు కట్టు 

కునే వారు. కదిరీపతి శుక స స్తతిలో వివిధజాతి Ey పురుమల వేషాలను 

వర్ణించాడు. 
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క WE జానీ 

విజయనగర రాజుల కాలం లోను, అనంతర కాలంలోను రెడ్డి ఎషం 

ఎలా ఉండేదనడానికి పరమయోగి విలాసంలోని (క్రింది పాదాలు సాక్ష్యంగా 

ఉన్నాయి. 

పసపు చుంగుల తలపాగ నెట్టంబు 

కలివిసి మెనగు బాగాల వీడియము 

మిన్నదేరెడు దొడ్డమెడనూలు మిగుల 

వన్నియగల మాధవళి పచ్చడంబు 

దళసన5 యగు దేవదారు గంధందబు 

వలకేల గనుపట్టు వనవంకుటుంగరము 

డొల్లు బోగులును కాటుక పప్పుదేరు 
గ 

పిలి గడము పడిబెటు మీసలును 
oe) G లు 

నలవడ నాందో? కారూడు డగుచు 

ఆలనాటీ పూర్వికుడగు పెద్ది రెడ్డి 

ఇది రెడ్డి వేషమైతే కాపు వేషం ఈ (క్రింద విధంగా ఉందేదీ. న్యాయో 
నికి రెడ్డూ కాపులే. అయితే కొంత మంఎ ఇతర కులాలవారు కూడా జాము 
కాపులనుని చెప్పుకుంటారు. “వ్యవసాయదారులు? అనే ఆర్థంలో కాలమని 
చెప్పుకునే వారున్నారు. 

అప్పుడా మడిసేయు నాయూరికాప్య 

ముప్పిరిగొను పగముల చుటతోడ 
న్నీ బట 

గుచ్చిన మునికోల గొంగడి ముసుగు 

మచ్చల మచ్చల మట్టికాశియును 

బలువై న కేలియంబట్ కుండతనకు 

నలవడ నలగొండలన నొప్పుచున్న 

మీశైన యెద్దుల మెడ కాడిమీద 
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పదిహేడవ శతాబ్దినుంచి ఆం(ధుల మీద నవాబుల "పెత్తనం అధికమై 

వారి వేషభూషణాల మీదకూడా నుహమ్మడీయుల (పభావం . కనబడసాగింది. 

బులాకీలు, బుగడలు, చెవులపై న పెట్టుకొ నేకమ్ములు మొదలై నవి ఈ విధంగా 

వచ్చినవే. హంస వింశతి కాలానికి (గామక్రరణాలు తెలితలపాగ, చొక్కా, 

మొలతి శ్రి, చల్వపచ్చడం, కాలిదోవతి, కాలికి ముచ్చెలు ధరించడం మొదలు 
పెట్టారు. ఆ నాడు స్రీలు ధరిస్తుండిన సొమ్ములను అయ్యలరాజు నారాయణ 

కవి హంనవింశతిలో ఈ విధంగా వర్ణించాడు (2-191): 

“కుప్పె, రాగతి విళ్ళ కుంకుమరేఖ, పా 

పట బొట్లు, కమ్మలు, బావిలీలు, 
(A) 

లలి సూర్య చం[ద్రవ౦కలు, సూసకము, శ౩ె౦ప్ప 

రవల పల్లెరు బూవు, రావి చేక, 

బుగడలు, నాన్ దీగె, సొగసై న మెశనూలు, 

కతి కంటు, నరిపెణ, గుండ పేరు, 
(ag) ng) 

సరిగె, ముక్కర, బన్న సరము, లు త్తండాలుః 

కంకణ౦బులు, తట్టు కడియములును 

సంది డండలు, నొడ్డాణ, మందమైన 

ముద్రికలు, హంసకంబులు, (మోయు గజ్జె, 

లలరు బొబ్బిలి కాయలు గిలుకు మెట్ట 

లాదియగు సొమ్ము దాల్చి యయ్యబల మెరయి 

ఆనాటిని ఈ నాటితో పోల్చి చూచినప్పుడు ఎన్నెన్ని మార్పులు 
వచ్చాయో తెలుస్తుంది. మొన్నమొన్నటి వరకు కూడా ఉండిన నత్తు. ముక్కర 

చవంకి కాలికడియాలు జడకుచ్చులు మొదలైన వన్నీ మోటు అయి ఈనాడు 

ఉండే భోషాణాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. మ౦ంగళసూ (తాలు కూడా “పాత చింత 

. కాయ వచ్చడి” వర్గానికి చెందిన సంప్రదాయంగా అయిపోతున్నాయి. జాన 
పడులు ఇంకా కొంత వరకు ఈ పాతకాలపు వనాలను, ఆభరణాలను పట్టు 

కొని పడలరేక కనీశం పండుగలు పబ్బాలలోనై నా సాంపదాయక మైన వేష 
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భూషణాలను ధరించి వాటిని కాపాడుకొని వస్తున్నారు. మామూలుగా కని 

పించని కొన్ని రకాల వేషాలంకరణ భూషణాల,వాడుక కొన్ని (ప్రత్యే ర నంచి 

నా న్ వనం (6 v2 న WDE రాలలో కనిపిస్తుంది. తరతరాలనాటి దుస్తులు అలంకరణ ల తాలూకు ఉష 

శేషాలు కొంతవరకైనా జానపదులలో కనిపిసాయన్నది సాంప్రదాయిక టొదు 
ఇట్ల అల గ Win my eg కళల m4 

లకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. అయితే చరి.తలో లఎనాడు మూగ షం యి 

అన్నది అనివార్యమూ,. అవసరమూను. అందువల్ల నేడు కూడా (పతి దభ 

కొ తకొ త ఫాషను వసుండడం పోతుండడం జరుగుతున్నది. ఇది (పసం 
ar.) అణాల మె. అజ్ 

చంలో ఏ జనసముదాయ విషయంలో నైనా జరిగేదే. 

దేశదేశాల వేషభూషణాలు ' 

దుస్తులు అలంకారాలు అన్నవి సంస్కృతికి సంబంధించిన విషయాలే 

కాని మానవుని మూలభూత (పవృ త్తికి నంబంధించినవి కాప. మానం, 
మర్యాద మొదలై నవన్నీ మనం కల్పించుకున్నవే కాని పుబ్లుకతో పచ్చేని 
కావు సిగ్గు అన్నది దుస్తులు లేకపోవడం వల్లనే కలగ నక్క_రరేదు. కొందరు 
మాట్లాడి స్తే సిగ్గు పడతారు. మరికొందరు పళ్ళు ఊడిపోతే మాట్లాడడానికి. 
సిగ్గు పడతారు. ఇంకాకొందరగు. మౌట్లాడి స్తేనే సిగ్గు పడతారు. ఆచిముడాతుల్లో 
ఆనే“లు. అదీ అరణ్య జీవన స్థితిలో _బతికేవారు బట్టలు లేశవోతే రాదుసిగ్స 
పడేది ; వాళ్ళసాం (పదాయిక మైన హంగులుకొన్ని లేకుంటే. వొచోచుడొ 
స్త్రీలలో చెవులకు. పెదవులకు కొయ్యతో. చేసిన గొట్టాల వంటివి దూర్చు 
కోడం అలవాటు. ఒక మానవ శాస్త్రజ్ఞుడు పూర్తి దిగంబరంగా ఉండే వొటా 
చుడొ స్త్రని _పలోభపెట్టి వారి ఆలంకరణ సాధనాలను తీసుకోగా అంతవరకు. 
దిగంబరంగా ఆయన ఎదుట నిలబడి వుండిన ఆస్ట విరి అడివి లోకి పారి 
పోయిందట £3 వేడి దేశాలలోని ఆదిమజాతులలో ఉడుపులు ధరించకు ఎడా 
ఉండేది సకారణ మనిపిస్తుంది. చలి దేశాలలోని పోరు దేహాన్ని రొ పాతు 
కోడానికే ఏదో విధంగా కప్పుకుంటారు. మామూలుగా జంతుప్పుల చర్యా బే 
ఉడుపులుగా పని చేస్తాయి. ప్రకృతి మనిషికం"టె జంతువులకు ఎండ చలి వాన 
మొదలైన వాటి నుండి సపహాజంగా రక్షణనిస్తుంది. ఆందువల్హై మనిషి జంతు 

ల చర్మంతో తన్నుతాను కాపాడుకోడం నేర్చుకున్నాడు. బట్టలు కుట్టడం 
అన్నది ఎప్పటి నుండి వచ్చిందో కాని అప్పటి నుంచి మానవునికి కట్టుబాట్లు 

అ 
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ఎక్కుటయా్య్యాయి. ఆనలు గుడ్డలు కుట్టివేసుకోడం అన్నదే మనిషిని ఉడుపు 
లలో బంధించడమన్నమాట. ఈ విధంగా దుస్తులను కుట్టుకోడం, వాతావర 
తానికి తగ్గస్లుగా వాటిని మలచుకోడం అన్నది అన్ని తెగలలోను సరిగ్గానేజరుగు 
తుందని చెప్పడానికి వీలులేదు, కొన్నిచోట్ల విపరీతమెన చలి ఉన్నా వాటికి 

| ae యా 

తగ్గ ఉడుప్పల్ని జనం ధరించకపోవచ్చు. కొన్ని (పాంతాలలో నిప్పుల్లామం డే 

ఎండల్లోనూ దళ సరిదుస్తులు వేనుకొనే వారుండవచ్చు. ఎస్కి మూల వంటి అతి 
(ప్రాచీన తెగలకు చెందినవారు కూడా వాతావరణానికి తగ్గట్లు చక్కగా ఉడు 
పుల్ని తయారు చేసుకునే వారున్నారు. ఎస్కి మోలు చక్కని రంగులు అవీవేసి 
చర్మాన్ని తమ ఒళ్ళు కప్పడానికి తిగ్గబ్లుగా మలచడంతో బాటు సౌందర్య 

౧౧ 

దృష్టికలవారమని కూడా చాటుకుంటారు, 

ఆదిమవాసుల వేషధారణను చూచినప్పుడు అవసరం అన్నది ఏ 
విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది. (ప్రాచీన జాతుల్లో టోపీకం టె చెప్పులకే 

ఎకువ (పారాన్యం ఇస్తారు. తలను రక్షించడానికి జొట్టుఉంది. అది దట్టంగా 

ఉంటే తలను బాగా కాపాడగలదు. కొని కాళ్ళు కొన్ని సందర్భాలలో ఏ కవ 

చమూ లేకపోతే మనిషికి చాలా కష్టం కలిగించగలవు, అందువల్లే పాద రక్షలు 
పలుజాతుల మనుషులకు అవసరమయ్యాయి. శిరోజాలంకరణ అన్నది కూడా 

ఏ వందల సంవత్సరాల నాటిది మా(త్రమే కాదు, వేల సంవృరాలకు చెందింది, 
(కో -- మాగ్నాన్ మానపుని కాలంలోనే మనిషి స్త్రీ శిరోజా లంకరణకు 
ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడని ' తెలుస్తున్నది. కొన్ని గుహా చిత్రాల్లో, శిల్పాల్లో 
మనిషి ముఖంతంప ముఖ్యంగా శిరోజాలనే పరిగణించడం కూడా కనిపి 

స్తుంది. శిరోజాలను అలంకరించడం కేవలం. సౌందర్య దృష్టితో మా_తమే 

ఆఅముకోరాను. అనేక సాంస్కృతిక సముదాయాలలో శిరోజాలంకరణ అంత 

'స్తుకు గుర్తుగా కూడా ఉంటుంది (ప్రతి సంస్కృతికి చెందిన. సముదాయం 

లోను స్త్రీకి, పురుమడికి వేరు చేరు శిరోజాలంకరణ కనిపిస్తుంది. ఓమహ 
తెగవంటి కొందరిలో మాతం శిరోజాలంకరణ వయస్సుకు సంబంధించిన 
ఆంతస్తును సూచిస్తుంది. ఓమహ పిలిలు మనలోని సాం(పదాయక 

చాహ్మణ కుటుంబంలోని పిల్ల లలాగే తలగొరిగించుకొని అక్కడక్కడ 

కొంత జుబ్టు మిగిలించుకుంటాకు. కొందరిలో సమర్త అయ్యేంతవరకు 
జుట్టును వేలాడవీసుకొని, ఆ తర్వాత కొప్పు పెట్టుకోడం ఉంది.వెం్యటుకలను 
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ఆలంకరించడంలో కొన్ని విచితమైన పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. తెల్ల 

వెంట్రుకలు రాగానే పీకేసే అలవాటు కొందరికి, నల్లరంగు పూనుకోడం 

మరి కొందరికి అలవాటు. కేశ సంస్కారం సరిగ్గా చేసుకోక జడలు కొట్టిందు 

కొని రాగి రంగులోకి వచ్చేట్లు చేసుకునే వారు కొందరు. మెలనీషి యస్లలో 
గళ్ళు 

ఆచిమవాసుల్లో ఎరుపు రంగుకు ఎక్కువ _పారాన్యం ఉంది. ఎక్పూున 

దూరానికి బాగా కనిపించే రంగుకావడం వల్ల దానికంత (ప్రాధాన్యం వచ్చింది, 

పసుప్ప, నలుపు, నీలం, తెలుపు కూడా ఆదివాసుల్లో కు-వగా వాడుకలో 

ఉన్న రంగులు. పండుగలు, మతాచరణలు మొదలై న సందర్భాలలో చేహాం 

మీద రంగులు వేసుకొనే సంపదాయం ఉంది. ఈ నాటికీ దసరావంటి నందర్భో 

లలో వేషాలు వేయడం ఉంది. ఆదివాసుల్లో ఇది మరింత ఎక్కువ, పచ్చుపొడి 

పించుకొని, దాన్ని శాశ్వతంగా ఉంబుకోడం వాళ్ళలో పరిపాటి అయింది.నాగ 
రికులకు పచ్చపొ డిపి ంచుకోడమం"ే నామోషి. కాని ఆదివాసుల్లో ఆఅ ంతిట్లు 

"పెరిగే కొద్ది పచ్చ పొడిపించుకోడమూ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరీ ఎక్కువ 

ఆంతస్తుకు చేరిన వారయితే ముఖంమీద, చేతులు కాళ్ళమీద, చివ కి 
ఉత్సాహం మితిమీరితే నాలుక మీద కూడా వేయించుకునే వారున్నారు. ఒంటి 

ద గాయాలు చేసుకోడం, బొబ్బలు చేసుకోడం, వాతలు "పెట్టుకోడం 
౦దర్య౦గా భావించే వారు (పపంచంలో చాలా చోట్ల ఉన్నారు. " 

౬ గ్ర 

దేహం మీద వేసుకునే రంగులు, చేసుకొనే గాయాలు ఒకరకమెశే 
ఆభరిణాలవంటి ఇతర పదార్థాలను దేహానికి తగిలించుకోడం మరొకరం, 
రెండు ముక్కు. పుటాలనుచేర్చి పొడుచుకునే వారు కొందరు, చెవులకు “పెద 
చల్లాలు పొడుచుకునే వారు కొందరు. ఈ చిల్లుల్లోకి ఎముకల్ని, ఈకల్ని. 
కొయ్యముక్కల్ని, లోహా సంబంధమైన కభరణాల్ని దూర్చుకుంటారు దడీణ 
ఆమెరికాలోని ఇంకాలు, బగాండా మొదలై న ఆ(ఫికా తెగలవారు చెప్పుల చిల్లుల్ని ఆరేడు అంగుళాల వెడల్చుండే ఆభరణాలను పెట్టుకునేంతగా “పెదవి 
చసుకుంటారు. దంతాలకు నల్లరంగు వేసుకోడం, పళ్ళు రాలగొటుకోడం వచ సొందరారనికి చిహ్నంగా భావించే జాతులున్నాయి. ఏది ఏమెనా ద హికంగా పోగొట్టుకున్న దాన్ని ఈ (ప్రాచీన తెగలవారు సామాజికంగా 
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పొందుతారన్నది నిజం. దై హికమైన ఈ విధమైన ఆలంకరణాలు మొద 
ల్లైనవి వివేకవంతమైనవి కాకపోవచ్చు. కాని వాటివల్ల ఆదివాసులకొక విధ 
మైన తృ ప్తికలుగుతుంది.* తృప్తి పొందడానికీ మానవుడు చేసే అనేక 
(ప్రయత్నాలే వివిధ వేషభూషణాలంకరణాలు రూపొందడానికి కారణమయ్యాయి. 

టెప్పుణీ 

1 . “Petr Bogatyrer categorizes magical, religious, 
regional and national, age = group, erotic, and every- 
day functions of traditional attire. The form of the 
costume reflects its particular function” = Richard 
M. Dorson, Folklore and Folklife, 1972, 0. 256... 

2. A typical narrow - gauge definition is the follow- 
ing : “Folk costume in the present context means the 
dress of the rural population in the time before the 
changing of the dress custom in the nineteenth 
century, which at that juncture erased the difference 
between town and country, between higher and lower 
estates”. This peasant costume “was the subject of 
a set of rules, in every detail prescribing the correct 
costume for every situation likely to be encountered 
by a member of the old village community in the 
course of the year and a whole 116.” - As quoted in 
Folklore and Folklife, 1972, ౧. 296. 

3. A favored tals among anthropologists is that 
of Baron von Nordenskiold, who in his Amazonian 
travels undertook to purchase the facial plugs of a 
Botocudo woman, who stood all unabashed in 

customary nudity before him. Only irresistible offers 

of trade goods at long last tempted her to remove and 

hand over her labrets, When thus stripped of her 
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proper raiment, she fled in shame and confusion into 

the jungle. Afterfall, the close identification between 
the Botocudo asa person and the botocudn asa 

plug in such that to become unplugged is most un- 

Botocudo’’ -E. Adamson Hoebel, Man in the 
Primitive World, 1958, ౧ 240. 

4. «“...What isilost physically is gained socially, 

Mind triumphs over matter. No matter if the psychic 

satisfactions are not rational. The need that is met 

is elemental. The fashion and jewelry industries, the 

cosmetic manufacturers and purveyors, the beauti- 
cians, all may rest secure that their services have a 

future - as long as all mankinds’’ = E,Adamson Hoebel, 
Man in the Primitive World, 1958, p. 251. 



చి తకళ-శ4ీల్ప౦- చెతిపనులు - 

గృహ నిర్మాణం 

చిత్రకళ, శిల్పం మొదలై నవి ఒక విధంగా జానపద కళలని చెప్పదగి 
నవే, అయినా వాటిలో వస్తువు లేనిదే అసలు పని జరగదు కాబట్లి వను 
సంస్కృతి కిందనే వాటిని చేర్చడం జరిగింది. సంగీతం, నృత్యం, నాటకం 

ఆనే మూడింటికి సంబంధించిన వాటిని మా(తం జానపద కళలనే పారిభాషిక 

వదం కీంద చెప్పడం పరిపొటి. చిత్రకళ, శిల్పం మొదలై నవి (పకృతిలోని 

వస్తువుల్ని ఉపయోగించుకొని జానపదులు వాటిని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దు తార 

నేందుకు ఉదాహరణలుగా ఉంటాయి, 

చితకళ పృట్టుపూర్వో త్రరాలు : 

గుహలలో నివసిస్తుండిన నాడే మానవుడు చిత్రాలను గీపేవాడు అలాంటి 

చి తాలుకొన్ని ఈనాటికి కూడా గుహల్లో కనిసిసాయి. మాట్లాడాల్సిన దాన్ని 

రాతమూలంగా చెప్పాలనే భావం మానవునికి కలిగిన నాడు కూడా మొదట 

ఆతను వాడింది కూడా చిత్రరూపలిపే. జానపదులది(త్రకళ్ల అనేక వేల సంవ 
త్పరాలనుంచి ఒక తరంనుంచి మరొక తరానికీ సంక్రమిస్తూ వస్తున్నది. 
యునిషికుండే నమ్మకాలను, మత సం(పదాయాలసు, జీవన పద్ధతుల్ని (ప్రాచిన 

చి|తకళ (పతిబింటిస్తుంది* వేట (పధాన వృత్తిగా కలిగి ఉండిన మానవుని 

జీవిత సమరాన్ని మార్మికంగా తెలియబరుస్తుండి గుహాంతరాశాల లోని చిత్ర 

మరం పర, 

భారత దేశంలో చిత్రకళ చర్వితకూడా చాలా (ప్రాచీనమైనది. సింధూ. 
నాగరికతకు సంబంధించిన అవశేషాలలో మత సంబంధమైన బొమ్మలు, 

మాతృదేవత విగ్రహాలు ఉన్నాయి, ఈనాటికీ మట్టితో, కొయ్యతో, లోహాలతో 
తయారు చేసే జానపద విగ్రహాలు మౌతృ దేవతారాధన ను, సంతానోత్స త్రికి 
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సంబంధించిన ఆచారాలను (ప్రతిబింబించేవిగా ఉన్నాయి. ఇపన్నీ చరిత్ర పూర్వ 

యుగాలలోని మానవుని సం(పదాయాలను సాంకేతికంగా తెలియజేస్తూ, 

ఆనాటి మానవుని జీవిత విధానాన్ని (ప్రతివింబిస్తున్నాయి. ఈ నాటికీ జానపదులు 

(పత్యేకంగా చిత్రకళలో కృషి చేస్తున్నారని చెప్పకపోయినా ఉడుపుల్లో, రంగ 

వల్లలలో. గృహాలంకరణలో, పాత్రలు, ఇతరసామానులు మొదలై న వాటిలో 

తమ స్వచ్చమైన కళాభిరుచిని వ్యక్తం చేస్తూనే వుంటారు. యుగయుగాలసుంచి. 

జానవవదుల అభిరుచిని వ్యక్తం చేసే చితకళారూపాలుపునర్నిర్మాణ౦ చెందు 

తూనే ఉన్నా అవి ఇంకా కొత్తదనం కలిగిఉండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది, 

ఉదాహారణకు నేటి గృహాలం కరణల్లో దుస్తుల. మీద, ఇతర ౨ తకళా సం(ప్ర 

దాయాల్లో కూడా జానపద శై లిని వాడడం 'ఫాషనై. పోయింది, ' సరళమైన 

రంగుల మి|శ్రణం, సున్నితమైన వాడుక, స్వచ్చమైన ముగ్గరూపాలు అనంత 

వై విధ్యంతో అలరించ గలవని ఈ నాటికీ నిరూపి పేతమవుతున్నది. 

దక్షిణ దేశంలో చిితకళ సంప్రదాయానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల 
చరిత ఉంది. ఆం(ధుల కలంకారీ సం|పదాయం దకిణభారత దేశంలో 

పాిిచీనమైనదిగా పేరుపొందింది. దీని ప్రిభావం ఇతర దాకీణాత్య (ప్రాంతాల 

మీద కూడా వుంది. కర్నాటకంలోని రాజవంశాలు జానపద చి(తకళనుకూడా 

పోషించాయి, “శ్రీత త్వనిధి” అనే పేరుగల 1160 పుటల బృహద్గింథంలో 

అపూర్వమైన 1888 వర్ణచిత్రాలు, 498 రేఖాచి (త్రాలు ఉన్నాయి. ఇది చిత 

కళారూపాల వైవిధ్యాన్ని తెలుసుకోడానికి అత్యుత్తమ ఆకర (గంథం 

(చూ. "కన్నడ విశ్వకోళ సం. 7 పు. 677). హైదరాలీ కాలంలో శ్రీరంగ 

పట్టణంలో వెలసిన కుడ్య చి[త్రాలు దేశీయ శై లిలోనే ఉన్నాయి. 

చిత్రకళ అంటే ఏమిటి ? అన్నదానికి సమాధానం చెప్పవచ్చునే మో 

కాని జానపద చి(త్రకళ మామూలు చిత్రకళ నుంచి ఏ విధంగా వేరవుతుందో 
చెప్పమం"ే చెప్పడం కష్టమే. హోటెల్ చెప్పినట్లు జానపదుల చి(త్రకళ జానే 

పద చి(త్రకళ అనవచ్చు (ఆదివాసుల చి(త్రకళశే ఆదివాసి చి(త్రకళ అంటాడు 
హోబెల్ 1968 : 258). తన పరిసరాలను సౌందర్యంతో నింపాలనే ఉత్సు 
కత మనిషికి సహజంగా ఉంటుంది. తిండి, బట్ట అన్న (పాథమిక అవసరాలు 

ఆయిన తర్వాత మానవ జీవితంలో కళ అన్నది (ప్రవేశిస్తుంది. తిండి, బట్టను 
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గురించి కొంతసేపు ఆలోచించిన తర్వాత అతని మనస్సు సుఖ సంతోషాల 

వై పు పరుగెడుతుంది, కళావిహీనమైన జీవితమం'కే మానవత్వం లేని జీవిత 
మన్నమాట. చిత కళ అన్నది రేఖల్లో, రూపాల్లో, వర్ణాల్లో, గుహల గోడల 

మీద, రాళ్ళమీద, చెట్లమీద. నేలమీద, కాయితాలమీద, శాసనాల మీద, 

ఆకులమీద, శరీరం మీద, దుస్తులమీద వ్య క్రం కావచ్చు. చిత్రకళగాని మరే 

క్రళగాని మొట్టమొదట (పయోజనం మానసికమైన ఒత్తిడిని తగ్గించడం. కళా 

కారుని భావావేశాన్ని తగ్గించి అతనికి కళ్ల ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుండి* చిత్రకళను 

అథివ్య క్రిరూపంగా చేయాలనుకునే వ్యక్తికి. కావలసిన (పేరణ (పకృతినుంచి 

దొరకవచ్చు. అది తన అంతః పేరణకూడా కావచ్చు. పిచ్చిగీకల్లో కూడా 

ఒక మనిషి జీవితమంతా అడగి వుండే అవకాశముంది. మనిషి మన స్ప త్వం 

లోని లోతుల్ని తెలుసుకోడానికి చిత్రకళ ఉపయోగించ వచ్చు' కళ అన్నది 

వై య క్రికమని మనమనుకుంటాంగాని జానపద స్థాయిలో అది సామాజికమే, 

జానపదుడు తన చిత్రాల ద్యారా ఒక జనసముదాయానికి చెందిన నమ్మకాలను 

జీవన విధానాన్ని సుఖదుఃఖాలను (పతిబింబిసాడు. సామాజిక (ప్రాధాన్యం గల 

జానపద చిత్రకళ ఆయా సంస్కృతులకు (ప్రతినిధిగా ఉంటుందని చెప్తే తప్పు 

లేదు. మనిషి సామాజిక |ఫ్రాణి కాబట్టి చిత్రకళ వైయ కికంగా అతనికి 

సంతోషం కలిగించడం మాత్రమేకాక, అది సమాజం యొక్క సామూహిక 

అభివ్య క్రిగా ఉంటుంది. 

ప్రాచీన చిత్రకళను, జానపద చితరేఖలను చాలా సరళమైనవని 

చెప్పడం కూడా కొన్ని సందర్భాలలో సరికాదు, కొన్ని జానపద కళారూపాల 

అర్థం, పరమార్థం మనకు బోధపడనంత సంకీర్ణంగా ఉంటాయి, కొన్ని మరీ 

పసిపిల్లల రాతల్లాగా కనిపించినా వాటిలోని మార్మికత్వం లోతులు తరచిచూస్తే 

గాని తెలిసేది కాదు. (పకృతిని ఉన్నదున్నట్లుగా సూచిస్తుందని కూడా జాన 

పద చిత్రకళను గురించి చెప్పడానికి వీలు లేదు. కొన్ని (ప్రాచీన చిత్రాలలో 
శైలి మానవ జీవితం లోని వైవిధ్యాన్ని అత్యంత ధ్వని పూర్వకంగా 

చూపిస్తుంది. బాలిశ రూపాల నుంచి (ప్రొఢరూపాల వరకు, సరళచి త్రాలనుంచి 
| సంక్తిష్ల చితాల వరకు, సరూప చిత్రాలనుంచి నిరూప చి.తాల వరకు అన్ని 

రకాలు జానపద చిత్రకళలో దర్శన మిసాయి. 
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బుష్మన్ చిత్రకళ చాలా సహజం గాను, శక్తివంతం. గాను 
ఉంటుంది. ఆస్టోైలియన్ ఆదివాసుల చిత్రకళ మంచిశైలితో, కొన్ని విష 

యాలలో నిరూపంగా, (పతీకాత్మకంగా ఉంటుంది. ఎస్కిమోల చి(తకళ 

సహజంగా, సాంకేతికంగా పరిశీలించినప్పుడు శిష్టంగా ఉంటుంది (హోటెల్ 

1958 : 254). (ప్రాచిన చిత్రకళకు (ప్రాతినిధ్యం వహించే ఇటీవలి చిత్రకళ 

కూడా ఉండవచ్చు. సౌందచర్యపరంగా చూచినప్పుడు చి తక్రళ (పాచిన మానప 

జాతికి చెందిండిగా కివిపించినా అది కాలపం౦గా (పాచీనమై ఉండనక్క-_ర 

లెదు. 

చిత్రకళలో (పతీకలన్ననవి (ప్రాధాన్యం వహిసాయి, శః (పతీకలు 

_ కేఖలుగా, రంగులుగా, రూపాలుగా, తళతళలుగా ఉండవచ్చు, (పతీకాత్మక 

చితకళ సహజ చిత్రకళకు విరుద్ధమైనది. శై లీవీన్యాసం, సాం (పడాయి కత్యం 

అన్నవి సహజ చిత్రకళకు, (వతీకాత్మక కళకు మధ్యలో ఉంటాయి, 

చిత్రకళలో  పతీకాత్మకత నుంచే సహజ చిత్రకళ ఉద్భవించిందని 

విద్వాంసుల భావన. ఇది ఏవిఢంగాపరిణామం చెందిందన్నది మానవ శాస్రుజ్ఞ 

లలో జిజ్ఞాసను రేకెత్తించింది. తర్వాత దీనికంపెకూడా (ప్రతీకాత్మక చి (త్రకళ 
ఏ పరిస్థితుల్లో ఉద్భవించింఏ, ఏ మానసిక్ష స్టితిలోఉత్ప త్తి అయిందన్నని 

థి ౧ | ఢి జో 

ఎక్కువగా విద్వాంసుల దృష్టి నాకర్షించింది. అర్థంలేని పిచ్చిగీతలుగా. 

ప్రాచీన చిత్రకళను భావించడానికి వీలులేదు. (ప్రతి (ప్రతీక వెనక జానపదుడు 

ఉధైశించిన అర్థం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. (పాచీనకాలపు మానపుడు వేట 

మృగాలను, సాధనాలను, వేటను, నృత్యాన్ని సంతోషాన్ని కొన్ని (పతీకల 

ద్వారా సూచించాడు. 

జం (ధుల చీ(త్రకళ న 

ఆం ధుల చిత9క్య సొద్రించిన పర మోత్కృష్టదళకు అజంతా చిత్రాలు 

ఉదాహరణాలని అనేకులు భావించినా దాన్ని సరిగ్గా నిర్ణయించడానికి తగిన సాధ 
నాలు మాతంలేవు, నిశ్చితాఖి పాయం ఏర్చడనప్పుడు అజంతా చిత్రాలను 

ఆధారంగా. గ్రహించడానికి వీలులేదు. ఒకవేళ గపించినా అవి చాలా 

వరకు శిష్ట శై లికి సంబంధిం చినవనవచ్చు. 
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అయితే జానపదులకు సంబంధించిన చ్నితకళ తెలుగుభాష పుట్టినప్పటి 
నుంచి ఉండి ఉండాలి. ఎందుకంటే తెలుగువారు అవతరించక పూర్వమే 

(ప్రాచీనమానవులకు చిత్రకళ ఉం డేదన్నది సత్యం. జానపదులలో తరతరా 

లుగా సం(కమించే కళారూపాలకు ఖచ్చిత మైన కాలమంటూ లేదు కాబట్టి 

చిత్రకళకు కాలాన్ని నిర్ణయించలేము. 

అభిలషితార్థ చింతామణివంటి (గంథాలలో ఆ౦(ధ- కర్నాటకాలకు 

చెందిన చిత్రకళ, శిల్పం పంటి వాటిని గురించి అనేక విషయాలు చెప్ప 

బడ్డాయి. శిల్బం, చి తకళ మొదలై నవి (బాహ్య్మజేతరుల కళలని అ భిలషి తార 

చింతామణి పీఠికలో చెప్పబడింది. ఆ కాలంలో (పతి ఇంటిగోడ చిత్తరువు 

లతో కళకళలాడుతుండేది. ఆలేఖ్యకర్మను గూర్చి సోమేశ్వరుడు అభిలషితార్థ 

చింతామణిలో సుమారు నూరు పుటలు రాశాడు. ఇంతకంటే మేలైన చిత్ర 

లేఖనళాస్త్రం అంత పాతది మనలో లేనేలేదు. “ఇందు చేతిచితముల కవసర 

మగు రంగులను సిద్ధము చేసుకొనుటను మొదలు తెలిపినారు. గోడపై మంచి 

గట్టి గచ్చుతో చదును చేయవలెను. దున్నపోతుతోలు కత్తిరించి ముక్కలుచేసి 

నీళ్ళలో అవి మెత్తనగువరకు కొన్ని దినాలు నానబెట్టి దాని మడ్డిని తీనుకెని 

వెన్నవలెమె త్తబరచి దానిని లేపనముగా వాడుకొనవలెను. నీలగిరిలో లభించు 

శంఖచూర్లము దానిలో కలుపవలెను. సన్నని వెదురు కొనకు రాగి పొన్నువేసి 

దానిని వర్తిక ((బష్గా) వాడుకొనవలెను. వివిధమగు రంగులలో శ్వేతము, 

రక్తము, లోహితము, గై రికం, పీతము, హరితాళము, నీలము, మున్నగు 

నవి కలపు. వాటి నెట్టు సిద్దము చేసుకొ నవలెనో వివరముగా తెలిపినారు. వివిధ 

దేవతలు, మానవులు, జంతువులు, ఏయే (పమాణములలో నెట్ట్లుండవలెనో 

చాలా వివరముగా తెలిపినారు (సురవరం (పతాప రెడ్డి, రం. ము॥ప్ప. త్రై) 

తెలుగువారి సంస్కృతికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను తెలిపిన నన్నా 

చోడుడు చిత్రకళను కూడా వదలలేదు. ఇండ్ల ఇడుపులపైన చిత్రాలు రచించే 

వారని నన్నెచోడుడు, శ్రీనాథుడు కూడా రాశారు. “చి త్రసాధనంబులుగొని 
పలక ఘట్టించి మెరుంగిడి (తివటించి తిట్టంబు కొలదికిందెచ్చి బుజ్వాంగతం 

బున రేఖనూల్కొ_లిపి పత్రిక, వీంధు నిమ్మోన్నతాపాంగ మానోన్మానంబులల 

వరచి సలక్షణంబుగా చిత్రించిన వైనాన్ని నన్నెచోడుడు వర్ణించాడు 

(6118). తర్వాతి కాలంలో కూడా ఇళుగోడలపెన చి తరువులు |వాయి 
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స్తుండేవారనడానికి ఆధారాలున్నాయి. దుస్తుల పెన అద్దకపు బొమ్మలు లేనిదే 

అప్పటివారికి ఒకవిధంగా ఉండేది. ముగ్గులు "పెట్టడం ఆనాటికీ (పరిఇంటి 

ఆడపకడుచుకూ అనివార్యకార్యంగా ఉండేది. మాచల్లెవి ఇంటిని అలంకరించిన 

విధాన్ని (కీడాఖిరామకారుడు వర్ణించాడు. 

చందనంబున కలయంపి చల్లినారు 

(ముగ్గులిడినారు కాశ్మీరమున ముదమున 

(వాసి నారిందు రజమున రంగవల్లి 

కంజముల దోరణంబుల గట్టినారు (178) 

ఏకామనాథుని (పకారం ఓరుగల్లులో చిత్తరువులు (వాసే ఇళ్ళు 

పవహేనువందలు. కాశీఖండం (ప్రకారం కర్షమ(దవం, మసీరసనం, హరిదళం, 

ధాతురాగం, మొదలైన రంగుల్ని కుంచెతో చి త్తరువులసు [వ్రాయడానికి 

ఉపయోగించేవారు (1-128) 

అగ 

న్ 

విజయనగర రాజులకౌలంలో చిషతకళకు మా(త్రమేకాక అన్ని కళలకూ 

రా జమర్యాదలు లభించడమే కాకుండా సామాన్యజనుల మన్ననా లభించింది. 

దేవాలయ కుడ్యాలమీద ఇళ్ళగోడలమీద వివిధవర్ణ చిత్రాలు వెలశాయి లేపాక్షి 

లోని చిత్రాలు ఆంధ్రుల కళాతృష్ణకు తార్కాణలుగా ఉన్నాయి. స్రీలుకూడా 

చి|తలేఖనంలో నిపుణులుగా వుండేవారు. 

పూజా దంభనమున నృ్చరాకు మెయి మున్ఫూబోడి నేర్చూదిచే 
లోజాతానల మార్చ శాస్త్రసరణిన్ ధూల న్లరి(న్వాసి 

లజ్ఞా జాడ్యాకుల దృష్టి (బత్యవయ వేక్షయిం జేయుచో వెండివ 

క్షోజా(గద్రమ గాంచి తల్లడిలు నీ సున్గాపమున్ మీజగన్ (5-149) 

రాయలే మరొకచోట "“"పసిడిగచ్చమర సోపానముల్ మూటదుంగిత 

విశాలితయు జి(త్రితయునై న సభమహాకుథముపై శార్దూల చర్మ ఖండావృతుల్ 

జటిలులునై న జరఠళమా హేశ్వరులు చుట్టిరా....” అని వ్రాశాడు (4-58). 

గచ్చులో ఇంకా గోందు, కరక్కాయ, బెండకాయ, పాచితీగ ఆకురసం, 

తుమ్మచెక్క_ కలి పేవారు. 
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జానపదచి (తకళాసంపద ? 

తెలుగువారి అచ్చమైన జానపద చిత్రకళ ముఖ్యంగా కలంకారి 

మొదలై న దేశీయ కుశల కళలవల్ల వ్య క్రమవుతుంది. రెడ్డిరాజులకాలంసుంచి 

కూడా తెలుగు వారికి రంగుల అద్దకంలో. విశేషమైన అసుభవం ఉన్నట్లుగా 

(9) నాథాదుల కావ్యాలవలి తెలుస్తున్నది. ఆంధదెళమంతటా ఈ పరి 

వ్యాపించి ఉండినా, విశేషంగా ఉత్తర సర్మారుల్లో, అందులోనూ బందరులో 

ఇది కేందీకృతమె ఉం డేది. అప్పట్లో రంగులకు చెశీయమెన వస్తువున్న వాడే 

వారు. అద్దకం పని చెసేవారికి ఉర్దూలోకూడా రంగేజీ అనేపేరు ఏర్పడి అది (త 

ఒక కులానికి కూడా పేరయింది. తీన్ గర్ అన్న సీరుకూడా ఇలావచ్చిండే 

విగహశిల్ప విర్మాణచతురుడు జీనిగల రమణయ్య 
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అంటారు. జీనిగలవారుకూడా బొమ్మలు. రంగుపనులుచేస్తూ కళాకారులుగా 

నేటికీ జీవిస్తున్నారు. నెల్లూరులో జీనిగల వీధికూడా ఉంది. కర్నూలులో 

రం (గేజీవారికొక వీధిఉంది. నెల్లూరులో జీనిగలవాళ్ళుమా(తం ఆపదానికి వేరే 

ఆర్థం చెపారు. గుర్రాలకు జీనులు చేసేవారని, కుట్టుపని, చమ్మీీపని చేసి పేరు 

ఫొందడంచేత ఆపేరు వచ్చిందని చెప్పుకుంటారు. 

కలంకారీకి ఆధునిక పరిభాషలో బాటిక్ చితకళ అనిపేరు. దీఎకి 

వాడే రంగులను ఆకులు, పువ్వులు, చెక్క-లు, వేళ్ళు,బెరళ్ళతో తయారుచేసారు. 

మూడు నాలుగు రకాల రంగులతోనే వై విధ్యాన్ని, సౌందర్యాన్ని తీసుకువచ్చే 

శాణతనం అద్దకపు పనివారిది.రంగులు గుడ్డలమీవ స్థిరంగా ఉ ౦డడానికి పటిక 

రసాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఎరుపు, నలుపు, పసుపు, నీలి మూలవర్జాలు, అద్దకం 

పనికి వాడేకలం లేక కుంచె చూడడానికి సామాన్యంగా ఉన్నాదాని ఉపయోగం. 

ఇందులో చాలా చాలా పధానమెంది. ఒక చివరకూ-గా ఉండే ఆరంగుళాల 

వెదురుకడ్డీతీసుకొని, ఒకవై పున వెం(టుకలతో కుంచెమాదిరి కడతారు. సూలు 
దారంకూడా చుట్టవచ్చు. దాన్ని రంగులో ముంచినప్పుడు ఆది రంగును పీల్చు 

కుంటుంది. ఈకళలోవాడేవి నిజానికి నీటిరంగులై నా చూడడానికి అవిళ్లేల 

వర చి (త్రాలలాగా ఉంటాయి. 
రిని 

ఆ౦(ధ్రదేశంలో చేనేత వృ త్తి మీదజీవిం చేవాళ్ళు పద్మళాలీలు , దేవాంగులు, 

తొగటవారు,సాలెవారు, సేనాపతులు, కరిణెభక్తులు మొదలై నవారు. పెద్దవై న 
(వతి ఊరిలో సాలెవీధులుంటాయి. నేడురం గుల వసాలునేయడానికి ఇండెం (తీన్ 

రంగులను గాని నెప్తాల్ రంగులనుగాని వాడుతున్నారు. కాని పూర్వం నేతపని 
_వాశ్ళే రంగులను తయీరుచేసుకునేవారు. నీలియొక్క- విత్తనాలను, ఆకులను 
పెద్దకుండల్లో ఊరిబెట్టి పై తేట తీసుకొని నూలుకు అద్దితే నీలంరంగు 
తయారయ్యేది. నీలిరంగు కుండల్ని ' అమ్మవారితో సమానంగా చూచుకునే 

వారు. ఇఫ్రే ఎరుపు రంగు మొదలై నవి తయారుచేసుకునే వారు. అంచులను 

రూపొందించడంలో నేత పనివారి కళాత్మక దృష్టి వ్యక్తమవుతుంది. నెమలి 

కమ్మంచు, మామిడి పిందెలంచు, కోటకొమ్మంచు, కాకరపృవ్వంచు, కళావ 

రంచు మొదలై నవి జానపదులు మెచ్చిన విన్యాసాలు. 
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పై దంతా దుస్తులకు సంబంధించిన కళను గూర్చినది. వేరు విధంగా 
కూడా జానపదులు తమ చి త్రాకళా నైపుణ్యాన్ని (పదర్శినారు. ఏటిలో 

ముఖ్యంగా ముగ్గులను గూర్చి చెప్పుకోవాలి. భారతీయుల సాంస్కృతిక జీవ 
నంలో రంగవల్లికి ఉండే ప్రాధాన్యం ఎన్నదగింది. పండుగలకు వేసే రక 

రకాల ముగ్గులు సాంకేతికంగా కూడా ఎంతో విలువకలవి. భారతీయుల 
సంస) కతిలోని వివిధాంశాలను, జీవనంలోని అనేక ఘట్టాలను (పతివింబించే 

వగా ఉంటాయి ముగ్గులు. సం (కాంతి మొదలై న శుభసమయాలు రంగవల్లులు 

తీర్చి దిద్దడానికి (పత్యేక సందర్భాలు. సం(కొతి ముగ్గులు అన్నవే ఒకరి శిష్ట 

సంప్రదాయంగా రూపొంది. తెలుగు సంస్కృతికి అద్దం పడుతున్నాయి. 
బియ్యం పిండితో పెక్షేు ముగ్గులు ఒకరకం, ముగ్గుపిండిని వాడేది మరొక 
రకం. పల్లెటూళ్ళలో నే కౌక పట్టణాల్లో కూడా ముగ్గురాణ్య, ముగ్గుపిండి 
అమ్ముతూ వచ్చేవారు అప్పుడప్పుడూ దర్శన మిస్తుంటారు. సుద్దను వేరే 
రంగులతో కూడా కలిపి అమ్మడమూ కద్దు. కంపు, పచ్చ, నీలం. పసుపు 

రంగుల ముగ్గుపిండితో తీర్చిదిద్దిన రంగవల్లులు  అంగరంగవై భోగంగా 

కన్నుల విందు చేస్తాయి. పట్టణాలలో *వీధివాకిలి చిమ్మి, నీళ్ళుచల్లి పొద్దునే 
ఒక ముగ్గు వెయ్యడం తెలుగింటి ఆడబడుచుల నిత్యకృత్యం. ఆంధ్రరాష్ట్రం 

వడిలి ప పం రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినా కూడా తెలుగు వారి ఈ సం(పదాయం మాతం 

వదలదు. ఒకవేళ ఎక్కడా చోటు లేకపోతే తులిశమ్మ కోట (తులిసి) దగ్గ 
చై నా కొంచెం నీబ్ళ చల్లి ముగ్గువెయ్యజపోతే తెలుగు స్త్రీకి తృ ప్రిఉిండదు. 
పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళికూతురు ఎదుర్కోపలసిన పరీక్షలలో ఇంతకు ముందు 
ముగ్గులు వేయడం కూడా ఒకటిగా ఉండేది. ఈనాడు ఆలాంటి పరీక్షలు 
లేకున్నా పత్రికలు, తెలుగు సంఘాలు జరిపే ముగుల పోటీలను గురించి 

అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం. పదిరకాల ముగ్గులయినా రాని తెలుగు ప్రీలు 

ఉండరం పే అతిశయో క్రికాదు. ముగ్గుల్లో పువ్వులు, ఆకులు, లతలు, దేవా 

లయాలు, రథాలు, చిలుకలు సూర్యచం (దులు, విమానాలు, పక్షులు ఒక్కమే 

మిటి సమస్త (పకృతి _పతిబింబిస్తుంటుంది. ఒక్కక్క సందర్భానికి తగిన 

ముగ్గులున్నాయి. రథసప్తమికి ఒక రకమైన ముగ్గూ, వైకుంఠ ఏకాదశికి 

మరొ కరకమైన ముగ్గు, సం (కాంతికి రకరకాల ముగ్గులు లఅలుగువారి (వత్యేకత 
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పచ్చపొడువు కూడో చ (త్రకళలో భాగమె. (పపంచంలోని అన్న 

(పాంచాలలో ఏదో ఒకర కమైన పచ్చపొడుపు, ఒంటిని రంగులతో ఆలం౦3 

రించుకోడం కని పిస్తుంది. తెలుగుదేశంలో పచ్చ పొడిచే గిరిజన జాతులవారు 

ఆనేకులున్నారు. పట్టణాలవారికి దీనితో ఎక్కువ వరిచయంలేదు గాని, _గామీ ౫౩ 

జానపదులు ఏదో ఒక చేహాంగంలో పచ్చపొడిపించుకొని తమ శరీరంమీవ 
శాశ్వతంగా చిత్రకళకు స్థానం కల్పిస్తారు చేతులమీద కృష్ణు=క్లో. రాముస్తై 

పొడిపించుకొనేవారు కొందరు. వైధవ్యం (పాపి మించ నేకూడదని సుదుట పణ స 

బొటు పొడిపించుకొనే వారు కొందరు. బుగ్గనచుక్కను అందంకోసం పొద 

పించుకొ చేవారు కొందరు, ఇష్టమైన వారి పేరుసు చేతిమీదనో ॥ ఛాతీమీదొనో, 

వీపు మీదనో శాశ్వతంగా ' పొడ్తిపించుకొనే వారు మరికొందరు, పచ్చభబాొల్ల 

వాంనే పేరుతో ఒక కులమే ఉంది. సూదులను, ఎముకలను, ముళ్ళను రంగు. 

పాడవడానికి వాడుతారు. కొన్నిచోట్ల నల్లరంగు, మనటొ * పచ్చరంగు, మరి 

కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఊదారంగు వాడుతారు. మొహానుంతా ఏకత ంగా (వారి 

పాలిటికి అందంగా) పచ్చవొడిపించుకునే తెగలున్నాయి, ఒంటిమీవ ఎంత 

ఎక్కువగా పచ్చవి పొడిపించుకుంటపే అంత అంతస్తును తెలుబతుందని భావించే 

తెగలునా+*యి. 
జ 

ఒవనాటి వె భవం 

“గత కాలము మేలు వచ్చుకాలము కంటెన్” అన్నది మనం ఒప్పుకో 
కూడనిది, అనుసరించ తగనిది అయినా, కొన్ని విషయాల్లో గత వె భవా న్న 

తలచుకున్నప్పుడు మనం ఆ.వె వె భవాన్ని ఎందుకు కార్య రూపంలో పెట్టడం లేదా 
అని బాధ వేస్తుంది. ఒకనాడు ఆం(ధుల కలంకారీ కళ (ప్రపంచంలోని వివథ 
(పొంతాలలో నివాళులందుకుంది. ఒక్క బందరులోనే ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది 
వేలమంది అద్దకపు చిత్రకారులుండే వారని తెలుస్తున్నది. బట్టలను చలవ 

చేయడం, కరక్కాయ రసంపాలలో ఉడక బెట్టి ఉగ్గులు చేయడం , రేఖారచన 
చేయడిం, పటికను రుద్దడం, కుంచెతో రంగులు అద్దడం = ఈ; పన్లను విధ 
జించుకొని సమాహారక్షళగా తీర్చిదిద్ది విదేశాలలో కూడా గిరాక్రీల నేర్పరచుకున్న 
కలంకారీ వ ర్రకుల్ని మొగలాయీలు, గోల్కొండ నవాబులు, తర్వాత ఈస్టిం 
డియా కంపెనీవారు నాశనం చేశారు. వారు వృ త్రి తిని వదలి వేసేంతగా పీడిం 
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చారు. అయినా ఈనాటికీ కలంకారీ కొంతవరకై సనా నిలిచి వుందంటే తమ 

కళల మీద ఆంధులకుండే అభిమానాన్ని మెచ్చుకోవాలి. 

జ ఇల (పపంచంలోన్ బుద్దుని చి తాలన్నీ ఒకేరకంగా ఉంటాయి.కనీనం పోలి 

కలయినా సుంటాయి. దీని కంతటికీ మూలకారకుడయిన చి(తకారుడు తెలుగు 

దేశం వాడని ఒక వూహాపుండి (రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి, ఆంధ(పదే దేశ్ దర్శిని, 

10/0: 979). 

ండువేల ఆరుసందల సంవత్సరాలనాడు వీహారులోని రాజగృపహినికి. 

కౌంచరు వ ర్తికులు తెలుగుదేశం నుంచి వెళ్ళారట ! వారిలో ఒక చి(తకారు 

ఊన్నాయి" కృష్ట్ణాతీర వర్తకులు బుద్దదేవుని దర్శనానికి వెళ్ళారు. బుద్దుని 

(పసన్న గంథీర వదనాన్ని చూచిన మన యువచి(త్రకారునికి ఒళ్ళు గగుర్నొ 

ఉచ బుద్దదే ఫ్రుని అసుమతితో చిత్రాన్ని గీయడానికి ఉప; _కమించాడు రవ 

చిత్రకారుని కౌశలాన్ని, ఉపాయాన్ని చూచిన బుద్దదేపుని కన్నులలో కరుణ, 

"పెదవులపై చరునప్వు వె:ళాయి. ఆ కన్నులు, ఆ పెదపులు మృదుమధుర 

గంఖీర భంగిమలో బుద్దదెవుని చిత్రాలకు, (ప్రతిమలకు మూలమయ్యాయి* 

బుద్దదేపుని నీడపట్టి తెలుగు చిత్రకారుడు రచించిన తొలిచిత్రమే తర్వాత 

అన్ని బుద్ద ౨ (కాలకు మూలమై ఉండవచ్చుననే కథకు కాళ్ళులేకున్నా ఈ 

విధమైన ఊహే తెలుగు వారిలో పులకరింత ల్ని రేపుతుంది. 

కొమరు ప్రాయంపు నూనూగు కొదమ యెండ అనే కుంచెతో ఈ 
జగత్తును తిరిగి చిత్రిస్తున్న సహస్ర, కిరణుని వర్ణనలో శ్రీనాథునికి చిత్ర 

కళతో పుండిన పరిచయం వ్యా క్రమవుతున్నది. జానపదులనుంచి శిష్టచి(త్ర 

కారులవరకు ఎంతమంది రంగులు కలుపుతుండగా శ్రీ నాథుడు చూచాడో | 

తరిపి వెన్నెలలోని ఇ ధావళ్య మొకకొంత 

సవ సుధా నాక్షర్ణమ ద్రవము గాగ 
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నిదుర మేల్కాంచిన నెత్తమ్మి మొగడల 

తోరంపు పప్పొబ్ళ అరిదళముగ 

కొగరు వన్నియ లేత తొలిసంజె కెంజాయ 

కమనీయ ధాతురాగం౦బుగౌగ.... .... 

వరరంజితమెనది తెలుగువారి జీవితం; తెలుగు చిత్రకారుల జీవితం; 
వం be 

కెలుగు కవుల జీవితం. 

శిల్చం = చేతిపనులు 

ఉలితీసుకొని జీవంలేని శిలలను సజీవమూర్తుల వంటి శిల్పాలుగా 

మలిచే వారందరూ జానపదులే. అయినా శిల్చశాస్త్రం అనంతంగా పెరిగిపోయి 

జానపదులచేత కూడా శిష్టశిల్పాలు అవతరిం చేట్లు చేసింది. అమరావతి, ఓరు 

గల్లు, విజయనగరం, లేపొత్మీ మొదలైన "చోట్ల వెలసిన శిల్పం ఆం(ధుల 

మహోన్నత సంస్కృతికి దర్పణంగా ఉంది. ఇది ఒకరక మైతే కొండపల్లి 

బొమ్మలలో, (గామదేవతల చెక్కడాలలో ఇంటింటి ముంగిళ్ళలో, లోగిళ్ళలో, 

ద్యారబంధాలపై న, ఉత్సవ విగ్రహాలలో, లక్క_పిడతలలో జానపదుల శిల్చ్బ, 

కళ అచ్చమైన సంస్కృతికి తార్కాణంగా, శిల్చకళా వికానంలోని [పాథ 

మిక దశకు ఉదాహరణగా నేటికీ నిలిచి వుంది. 

ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ తన వర్గీకరణలో (జానపద విజ్ఞాన నిఘంటువు). 

Art — craft రెండింటినీ ఒక్క "వర్షంలో చేర్చి విభజన 'కమాన్ని నూచిం 

చాడు, వాస్తువును, గృహనిర్మాణాన్ని (పత్యేక వర్గంగాచేశాడు. చిత్రకళ 
సాధనాలు, శిల్పం, బొమ్మలు, సంగీత వాద్యాలు, దుస్తులు, మొదలై ననాటిని 

ఇక్కడే చేర్చాడు. 

M200 చిత్రకళ చేతిపనులు 

M 220 మూల(దవ్యాలు 

లోహసంబంధమెనని, శిలాసంబంధ మైనవి, అస్థసంబం ధమైనవి వీటితో. 

బంగారు, వెండి, రాగి, ఇనుము, రాయి, రత్నాలు, ఎముకలు, దంతం, 

కొమ్ము మొదలై న వాటిని చేర్చవచ్చు. 
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వ 

వీలితి కొయ్య, వృకసంబంధాలు 

221 చర్మం, ఉన్ని, రెక్కలు 

ఎనీఠ్ విత్తనాలు, పగడాలు, గవ్వలు, దంతాలు 

226 సున్నం, సుద్ద వంటివి 

227 నేత వస్తువులు 
ఉన్ని, పన్ని, జనుము, పట్టు మొదలయినవి 

228 మనిషిదేహాం, జంతువుదేహం 

రంగులు పూసుకోడం, పచ్చపొడిపించుకోడం, వాతలు పెట్టుకోడం 
మొదలయినవి. 

(పైవన్నీ మూల ద్రవ్యాలకు సంబంధించినవి) 

నిశ తయారుచేసిన పదార్దాలు 

242 వృత్రిపరమైనవి (ఉపకరణాలతో కూడా) 

యుద్ధం, వేట, చేపలు పట్టడం, వ్యవసాయం, పాడి మొదలై న వాటికీ 
సంబంధించినవి 

248 గృహోపకరణాలు, వాటి నిర్మాణం, 

కళాత్మకమైన చెక్కుడస్పపనులు మొ॥వి. 

244 బొమ్మలు 

245 ముఖాలంకరణలు (మాస్క్ మొ11వి) 

246 సంగీత వాద్యాలు 

తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే సాధనాలు, ఉపయోగిం చేపద్దతి, 
వివిధ కళలలో వాద్యాల ఉపయోగం మొదలై నవి. 

247 రవాణాకు ఉపయోగించేవి, 

మనుష్యులకు సంబంధించినవి, జంతువులు,బిండ్లు మొ।।వి, యాం తిక 

మైన రవాణాపద్ధతులు, పడవలు మొదలై నవి. 

248 దుస్తులు 

శిరస్సుకు, ఇతర దేహాంగాలకు, ఊర్ణ్వదేహం,అధోదేహం, చేతులు, 

కాళ్ళు, అర చేతులు, పాదాలు. 
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M 280 వర్ణ విన్యాసాలు 

వేరేవేరే కళలో ఉపయోగించే వర్ణాలు, నేతపనికి, బొమ్ములకు, శిలా 
ag) 

లకు, గోడలకు మొ॥। ఉపయోగించేవి. 

జానపద శిల్పం 

స్వరూపం, స్వభావం : జానపద శిల్బమంసే ఏమిటి, అది ళిష్టశిల్చ్బం 

కంచె ఏ విధంగా భిన్నమైంది. అనే విషయంవై కొంత మంది నిద్వాంసుబ 
ఆలోచన (ప్రసరించారు. మౌఖిక విజ్ఞానం విషయంలో అయితే అది అలి 

తంగా ఉండాలని, వాక్సం(పదాయంలోనే తరతరాలనుంచి ఆది నం (కమించి 

ఉండాలని చెప్పడంలో అర్జముంది. కాని శిల్పం. చిత్రకళలు, చేతిపసుట 
మొదలె న విషయాలలో ఇలాంటి నియమాలను విధించడం సాధ్యం రోదు, 

ఒకటి మా(త్రం చెప్పవచ్చు. శిష్టశిల్బానికి శాస్తా9ల సహాయం కూడా ఉంటుంగి 

కాని జానపద శిల్పానికి పరంపరాగతంగా వచ్చిన కౌళలమే బీబగ(ర, ఆగి 
వాసుల శిల్పానికి, (గ్రామీణుల శిల్పానికి, నాగరికుల శిల్పానికి ఉంచే ఖదాన్న 
స్పష్టమైన రేఖలద్వారా విభజించి చూవడానికి కూడా వీలుకాదు. ఒక పునుంచ 
మరొక వైపుకు భావనాస్రవంతి _పవహించడం అసాధ్యం. అనం భాఖ్యమేం 
కాదు. 

జానపద శల్చం, చేతిపనులు సరళభావాలను (పఠివింబినాయని , సూకీ 

విషయాలకం టె స్టూల విషయాలకే (ప్రాధాన్యం ఉంటుందని బప్పవచ్చు, 
ఉపయోగించుకొనే సామగ్రి, విడానం, అథివ్యక్తీ అనే మూడిట్లోను నూటిగా 
చెప్పే గుణాన్ని చూడవచ్చు. శిల్చాలనుగాని,. బొమ్మలనుగాని తయారు 
చెయ్యడానికీ రాయి, కొయ్య, మట్టి, పొట్టు, చింతగింజలు, మొదలై న వాటినే 
ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. సంకీర్ణమైన అలంకరణ విధానం, క్షిష్టమైన 
రచన ఎక్కువగా కనిపించవు. శిల్పం నాగరిక $ల్పిచేతలో పదిశే 
అది ఎక్కువగా వ్వైయక్రిక (_శేసతను నంతరించుకొంటుంది, కాని జాన 
శిల్పంలో సామూహిక మనోభావానిశే ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. జాన 
పద శిల్పంలో శిల్సి కంటె శిల్పం ముఖ్యం అనే భావం కనిపిస్తుంది. శిష్ట 
శిల్పానికి చేసే వాని “అవాం” జీవాన్నిస్తుంది. స్వయం _పేరణ లేనిదే శిష్ట 
శిల్పం చెక్కలేడు. తన (ప్రతిభనంతా దాని ద్వారా చాటి చెప్పాలని చూస్తాడు, 
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కానీ జానపదునికి వస్తునిష్ట ఎక్కువ. శిల్బంకోసం శిల్చాన్న్కౌక, ఈకారణం 

వలి జానపద కళారూపాలను కేవలం కళాదృష్టితో గా క సామాజిక దృష్టితో 

పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది.  ౨౦దువల్లి జానపదులు తయారుచేసిన 

టొమ్ములుగాని, చెక్క_డప్పు పనులుగాని, విగహాలుగాని ఏ దృష్టితో చేశారు, 
మకంతో, తం(తవిద్య తో , పండుగలతో , నిత్యబ్రీవితంతో వాటికుండే సంబంధం 

ఏమిటనే విషయాన్ని తప్పక పరిశీలించ వలసి ఉంటుం. శిష్టకళారూపాలు 
శిలలుగా, దేవాలయాలుగా, చెక్కడాలుగా స్థిరంగా ఉండవచ్చు. కాని వాటికి 

సంబంధించిన శాస్త్రం పురాణాలలో ఎక్కు డో దాగి ఉంటుంది కాసి, ఒకతరం 

నుంచి మరొక తరానికి సం కమించేదికాదది ఆందువ ల్ల నే బొద్దుల శిల్చాలు- 

జైనుల శిల్చాలు, చాళుక్యులు, విజయనగరరాజులు, "బహమసీ సుల్తానులు, 

ఇత్యాది వివిధ కాలాలకు చెందిన శిల్సాలు వెలువడ్డాయి. కాని జానపదుల శిల్ప 

కళారూపాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి అవిచ్చిన్నంగా సం క్రమిస్తూ 

ఉంటాయి. అందువల్ల జానపద శిల్పానికి ఒక సజీవమైన చరిత ఉంది. 

తోషి అనే విద్వాంసుడు శిల్పంతో సహా జానపద కళారూపాల లక్షణా 
అను ఈ విధంగా పట్టి చేసిచూపాడు (కన్నడ విశ్వకోశ, భాగం 7, పు 706); 
1. అన్ని విధాల అధిక నివరాలను పదిలి కొన్ని నిర్దిష్టమైన రేఖలు, ఆకారా 

లతో శిల్పం భావనను మాతం చెప్పడం. 2. వర్ణచ్చేదం, వర్షసాం[ద 
వ్యత్యాసం మొదలై న క్షిష్ప పద్దతులను వాడకుండా రేఖలు, రంగులు, ఆకా 

రాల సంయోజనవల్ల సులభంగా రూపొందించడం 8. కొన్ని సందర్భాలలో 

చూచేవాడి దృష్టి ఒక వస్తువుమీద కేం(దీకృతమయేట్ల్టుగా చెయ్యడానికి వాటిని 

అస్వాభావికంగా, విపరీత మైన ఆకారంతో ఉన్నట్లుగా రూపొందించడం 

(ఉదాహరణకు రాజును చాలా పెద్దగా రూపొందించి, పరివారాన్ని చిన్నగా 

చూపడం) 4. చలనం, ధ్వని, మనోవ్యాపారం, భావనలకు ఆకారాన్ని కల్పిం. 
చడం 5 అనేక సామాన్య రూపాలను కాల్పనిక రీతిలోకి మార్చి, వాటి చేరిక 
వల అలంకరణను సాధించడం 6. రేఖలు, రూపాలు, రంగులను అనేక స 

యాల్లో, అనేక విధాలుగా రూపొందించడం. 

భారత దేశంలో జానపవశిల్బిం, ఇతర చెక్కుడపు పనులకు వేల 

సంవత్సరాల చరి(త్ర ఉంది. ఇక్క_డి శిల్చాలలో అనేకం మత సం పదాయాల 
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నేపథ్యంతో వెలువడ్డవి* భారతీయుల తరతరాల నమ్మకాలు, అలవాస్తు, అగి 

రుచులు, సం(పదాయాలు శిల్పాల నిర్మాణానికి దోవాదం చేశాయి. _ రాళ్ళసైన 

వీకుల చి(త్రాలను చెక్కి. వీరగల్లులను తయారుచేసిన వారు కొందరు, కొయ్య 
లతో రంగురంగుల బొమ్మలు చేసి ఉత్సవాలలో ఊరేగించిన వారు కొందరు, 

పండుగల్లో, జాతరల్లో ఇంకా అనేక సామూహిక ఉత్సవాలలో వి(గహోలను, 
బొమ్మలను, ఆట సొమానులను తయారుచేసి అమ్మిసవారు కొందరు, రాకీ 

సులు, కిన్నరులు, కింపురుమలు, [గామదేవతలు మొదలై న వారందరూ బొమ్మ 

లుగా జానపదులచేతిలో రూపొందారు. బీహారు, గుజరాతు, రాజస్టాన్ , మథ్య 

(పదెళ్ , మరికొన్ని భారతీయ (ప్రాంతాలలో గురంమీద కూర్చున్న నవారిగాని 

విగ్రహాలు చాలా కనిపిసాయి. వంశంలోని మూల పురుమజణ్ణి (వతీకగా చేసి 

ఈ విధమైన బొమ్మను అఆబ్దికాలలో ' ఉపయోగిస్తారు. కరుప్పన్ "పేరుతో, 
అయ్యప్పన్ సేవతో ఇలాంటి పెద్ద విగ్రహాలను తమిళనాడులో, కేరళలో, 
(గ్రామం పొలిమేరలలో నిలుపుతారు. మట్టితోచేసిన ఈ (పతిమలు రంగులత్తో 

నిగనిగలాడుతుంటాయి. ఊళ్లో ఏవై నా రోగాలు (పబలినప్పుడు రోగపీకితులం 

విగ్రహాలను చిన్నవిగా చేసి ఈ పెద్ద వి(గహాల దగ్గర ఉంచే ఆదారం ఉంది, 

పొలంలో, ఇళ్ళమీద కాపలాకోసం ఉంచే దిష్టిబొమ్మలు కూడా శానపదుళ 

_్రయోజనాత్మక శిల్పదృష్టికి ఉదాహరణలుగా నే ఉన్నాయి, 

శిల్చ్పంకాక జానపదుల చేతిపనులను గురించి సవివరంగా చెప్పాలం"ే 
చేట భారతం అవుతుంది. చేటలు, బుట్టలు, తట్టలు అల్లె దగ్గరనుంచి, చిన్న 
చిన్న చేతి పరిశ్రమల వరకు జానపదుల క్రళానె నై పుణ్యం, వస్తు సం నతి 
వ్య క్రమవుతూనే ఉంటుంది. జానపదులలో చేతిపనులతోనే జీవికను వెళ్ళ 
బుచ్చే కులాలవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వ(డంగి జానపదులకు రొదల సీనీ 
వ్యవసాయపు పనిముట్లను తయారుచేసి ఇసాడు. ఇంటికి కావలసిన వస్తువు 
లను, బండ్లు మొదలై న రవాణా సాధనాలనూ చేస్తాడు. శుభకార్యాలలో వాడే 
దప స్తంభం, పీఠాలు, దేవతా మండపాలేకాక కవ్వం, కొయ్యపా (తలు, గరిటలు 
మొదలె నవీ చేసాడు, జానపదులువాడే అనేక గృహో పకరణాలలో కొయ్యకు 
ముఖ్య స్థానం ఉంది, 
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చేనేత పనికూడా చేతిపనే. చిళకళగానే కాక నేతపని వస్తునం స్కృ 

తిలో భాగంగా (పత్యేక పరి శమగా ఉ౦ది, యం (త్రయుగంవల్త అపారనష్టం 

నంభవించిన ఉద్యమం చేనేత ఉద్యమమే. జానపదులు శిష్టులు అనే భేదం 

లేకుండా అందరికీ ఉడుపుల నందించింది ఈ చేనేత ఉద్యమమే. నేడు జాన 

పదులూ మిల్లుబట్టల కే ఎగబడుతుండడం పల్ల ముతక బట్టలై పోయిన చేనేత 

బట్టలకు గిరాకీ తగ్గిపోయి ౦ది. మళ్ళీ ఫాషనుగా ఇప్పుడిప్పుడే చేనేత వసాలు 

చలామణీలోకి వస్తూ ఉన్నాయి. మిల్లుబట్టల ఖరీదే విపరీతంగా పెరిగిపోయి, 

చేనేత వస్తాలే కొంత చౌకగా లఅభిస్తుండడం, అచ్చమైన సౌందర్యాంళ 

వీటిలో కనిపించడం ఆధునికులను కూడా ఆకర్షిస్తున్నదని చెప్పవచ్చు. 

(గామీణ జీవనంలో కుమ్మరికి చాలా [ప్రాముఖ్యం ఉంది. ఇంటికి 

కావలసిన పాత్రలన్నీ కుమ్మరి దగ్గరినుంచే రావలసి ఉండేది ఒక కాలంలో, 
మట్టిని నమ్ముకొని (బతికే కుస్కురికి ఈనాడు ఎక్కువ పనిలేదు. కమ్మరి 

కూడా (గామీణ జీవనంలో పధానస్తానంలో ఉండేవాడు. నాగలిపశ్తే (పతి 

రైతుకూ నేటికీ వడ్రంగి కమ్మరి అత్యంతాత్మీయులే. నాగలికి, బండికి, 

కొడవలి, పార మొదలై న సామానులకు కమ్మరిదగ్గరికి పోవలసిందే. 

జానపద వృ శ్రి జీవనంలో కళాత్మకత ఉట్టిపడే వస్తువులను తయారు 

చేసి ఇచ్చేవాడు కంసాలి. జానపదులకు కావలసిన ఆభరణాలే కౌకుండా రాగి, 

కంచు. మొదలైన లోహాలతో కూడా కొన్ని ఆభరణాలు, విగ్రహాలు చేసి 

ఇస్తాడు. ఈనాడు చాలా వరకు కంసాలి అవసరంతగ్గినా, స్త్రీలకు గాజులు, 

కమ్మలు, మంగళ సూత్రాలు కనీసపు ఆవసరాలుగా ఇంకా మగిలి వుండడం 

చేత జానపదుల పాలిటికై నా కంసాలి (ప్రధాన వ్యక్తిగానే ఉన్నాడు. 

జానపద వృ త్తి కళాకారులలో మేదరి ఒకడు. జానపదుల నిత్య జీవి 

తంలో అవసరమైన చేట, బుట్ట, తొట్లు, పూలబుట్టలు. విసనక్యరలు, _తడికలు 

మొదలై నవాటిని తయారుచేసి ఇసారు మేదరి ప్రీ పురుషులు. మేదరి పడుచు 

తన పనిలో ఎంత నై పుణ్యం చూపించగలదని ఈ క్రింది కోలారు జిల్లా 

జానపదగేయం చెప్పంది, 
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మేదారి కూతురు సులంపు రాలురా 

కూసోని అల్లెరా కూరాకు జబ్బిరా 

పండుకో నల్లెరా పట్టు మంచామురా 

చందమామా = బై 

నిలబడుకో నల్లెరా నీలంపు దాగిరి 

వంగోని అలెరా వడ జలిడిరా 
cn ఇన, యా 

పండుకో నల్లెరా పట్టు మంచామురా 

చందమామా -- స్ 

మేదారి వాళ్ళలాగే ఇంకా కొన్ని వస్తువులను అమ్మే ఇతర వృత్తుల 

వారున్నారు. చాపలల్లేవారు, పెక్టెలు అల్లేవారు, ' పట్టుపురుగు మొదలై నవాటిని 
పెంచడానికి చట్రాలను, గంపలను, అల్లవారున్నారు. సంతలలో, జాతరల్లో 

ఇలాంటి వస్తువులను అమ్ముతారు. . 

జానపద వృ త్తి విద్యలలో గానుగ పట్టడం ఒకటి. “గానుగెద్దుః అన్నది 
చేసిందే చేసే వారిని గురించి చెప్పే పలుకుబడిగా తెలుగు వారి నోళ్ళలో నాను 
తున్నది. కొయ్యగానుగ వందల సంవత్సరాల నుంచి వాడుకలో ఉంది. 

ఇప్పుడు ఇనుపగానుగలు కూడా వచ్చాయి. నూనెమిల్లులు వచ్చి గానుగవృ త్తిసి 

పొట్టన పెట్టుకున్నాయి, నూనెగానుగ లాగే చెజకు గానుగ కూడా ఉంది, 

చెరకును పిండి రసం తీసి బెల్లం తయారుచేసే వృత్తి ఆం ధదేళశంలోని కొన్ని 

(ప్రాంతాలలో ఇంకా జానపద స్థాయిలోనే ఉంది. చెరకురసం తీసి తయారు 

చేసిన బెల్లం చక్కెరతో సమానంగా వాడుకలో లేకున్నా, దానికుందే విలు" 

ఉండనే ఉంది. 

దారాలు నేసేది, పేనేది కూడా ఒక వృ త్తే. దారాలు, పెద్దతాచ్ళ, 

చేంతాబ్ళు, పలుపులు మొదలై నవి తయారుచేయడం ఈ వృత్తికి చెందినవారి. 
పని. పశువులకు ముక్కుదారాలు, పలుపులు, బండికి కావలసిన దారాలు 

మొదలై నవీ తయారు చేసేవాళ్ళు కొందరు. వ్యవసాయదారులే దీనిని ఉప 

వృ ర్తిగా కూడా కలిగిన వారున్నారు. పాడిపంట సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు దారాలు, 
పగ్గాలు, పలుపులు అవసరమవుతాయనడంలో సందేహం లేదు. 
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చర్మకారుల వల్ల ఉండే ఉపయోగం తెలిసిందే. ఆధునికయుగంలో 

యం (త్రాలవల్ల చికికిపోయిన చేతిపనులలో ఇదీ ఒకటి. సామాజికంగా 

అందరి కంటె వెనుకబడిన శాతులవారే ఈ వృత్తిని చేపట్టి జీవనోపాధికి 

చెప్పులుకుట్టి జీవిస్తూ వచ్చారు. చెప్పులతోబాటు కొన్ని జానపద వాద్యాలను 

తయారుచేయడం కూడా వీరివృ_తే. ఇంటికి కావలసిన రాళ్ళనుకొట్టి, వాటిని 
ఇటుకల్లాగా తయారుచేసే వడ్జెవాణ్ళు కూడా జానపదవృ త్తికారుల్లో చేర్చ 

ne) G ఆటొ న్న 

దగినవారే రోడ్లకు కావలసిన రాళ్ళను కూడా కొట్టి జీవించడం నేటికీ ఉంది. 

పెద్ద రాళ్ళ స్తంభాలను, పచ్చడి బండలను, రోళ్ళను కూడా తయారు చేసే 

వాళ్ళున్నారు. 

ఇలా అనేక వృ త్తివిద్యలకు సంబంధించిన జానపద కళాకారులు నిత్య 

జీవికంలో తమను తాము పోషించుకోడమే కాకుండా వందలు, వేల సంవత్స 

రాలుగా జనోపయోగకరమైన వస్తుపులను తయారుచేసి ఇస్తున్నారు. 

చరిత పూర్వయు గాల్లో వస్తుసంస్కృతి 

నేడు మానవజీవితంలో యం (తాలు రాజ్యం చేస్తున్నాయి. మనిషి అవన 

రానికి కావలసిన అనేక వస్తువులను యం(తాలే తయారుచేసి ఇస్తున్నాయి. 

అయితే చరిత్ర పూర్వయుగాలలో మానవుడు (పకృతిలోని వస్తువులను తన 
అవసరాలకు తగినట్లుగా మలచుకొని అభివృద్ధిని ఎలా సాధించాడన్నది 

అద్భుతమైన కథ. లక్ష సంపత్సరాల (క్రితం నేటి ఆం(ధ్రదేశంలోని వివిధ 

(పాంతాలలో నివసించిన మానపుడు ఏ భాషా మాట్లాడకపోయినా, అనాటి 

మానవుడు ఉపయోగించిన పనిముట్లు మహ త్తరమైన గాథల్ని చెప్తాయి. 
అప్పటి మానవుణ్ణి తెలుగువాడనో, ఆం(ధ్రుడనో చెప్పడానికి ఏ మాతం అవ 
కాశం లేకున్నా ఆంధుల జానపద విజ్ఞానంలో భాగమైన వస్తు సంస్కృతిని 

పరిశీలిం చేటప్పుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల (క్రితం ఆం(ధదేశంతో మాన 

వుడు ఎలాంటి వస్తువుల్ని వాడేవాడన్నది ఆస క్తికరం కాబట్టి పరిశీలన యోగ్య 

మవుతున్నది. 

పాతరాతియుగంలో ఆంధ్రదేశంలో (అప్పుడా పేరు లేదనుకోండి) 
నివసించిన మానవుడు నెల్లూరు జిల్లా లోని పాలార్ నదీలోయలో క్వార్డ్ జెట్ 
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రాయితో, కృష్ణా జిల్లాకు ఎగువన షింగిల్ అనేరాయితో పనిముట్లను తయారు 
చేసుకున్నాడు. దక్క_న్ పీఠభూమిలో పాతరాతియుగంలో మనిషి ఉపయోగి 

స్తుండిన పదిరకాల పనిముట్లను పురాత త్హ్వళా స్త్రజ్ఞులు కనుక్కొాన్నారు, 

గొడ్డద్భ, చాకులు, ఈకలు మొదలైన వాటిని ఆనాటి మానవుడు వివిధ 

కార్యాలకు ఉపయోగించేవాడు వేటనే (ప్రధాన బృ డిగా చేసుకున్న కాలంలో 

విల్లంబులు కావలసివచ్చాయి. మనిపికి. పాతరాతియుగంలో రాతితోనే ఈటె 

మొనల్ని, చేపలు పప్తేసూదుల్ని, పదునైన కత్తుల్ని తయారు చేసుకొని వేటకు 

వాడుకున్నాడు మానవుడు. ఆదిమ మానవుడు రాతి పనిముట్లతో కొయ్యపని 
ముట్లను కూడా వాడసాగాడు. ఎముకలనుకూడా ఆయుధాలుగా ఉపయోగించ 

సాగాడు. అయితే ఎక్కువ కాలం మన్నే రాతి పనిముట్ల శే ఎక్క్కుప (పాధా 

న్యం. రాతి పనిముట్లతోనే నాటి మానవుడు అడవి జంతువుల్ని వేటాడడం 

కొనసాగించ వాడు. నేటికీ ఆ౦(ధదేశంలో ఉన్న యానాదులు, చెంచులు మొద 

లెన ఆదిమజాతుల వాళ్ళు కొన్ని వేలనాటి' ఆం(ధదేశపు సంస్కృతిని 

ఈ నాడు [పకివింబిస్తున్నారు. వారి ఆహారపు అలనౌట్లు, కలుగులు తవ్వడం, 

ఎలుకలు, తొండలు, ఉడతలు మొదలై న వాటిని తినేడం వగ రా ఆంధ 

దేశంలో అనాది కాలంగా యానాదులు ఉన్నారని తమ సం(పదాయాలను తడ 

తరాలుగా కాపాడుకుంటూ వస్తు న్నారని తెలుపుతున్నది 

ఆం(ధదేశంలో కొ త్రరాతియుగం కొన్ని వందల సంవత్సరాలుమా[తం 

సాగింది. ఆంధ్రదేశంలోని మానవుడు ఆహార సేకరణ దశనుంచి ఆహా, 
రోత్స త్తి దశకు చేరుకున్నాడు. దేశ దిమ్మరులుగా ఉండే వాళ్లు జనపదాలను 

ఏర్పాటు చేసుకునే స్థితికి వచ్చారు. పాడి ఆనాటి ముఖ్యవృ త్తి. దానితో పాటు 

పోడు వ్యవసాయాన్ని కూడా (ప్రారంభించారు. పనిముట్లతో ఎక్కువగా అవ 
సరంలేని వ్యవసాయనుది. కుండలు చేయడం, నూలు తీయడం వంటివిగూడా 

నేర్చుకు న్నారు వారు, కొ త్తరాతియుగానికి చెందిన తిరగళ్ళు, రుబ్బురోబ్ళు, 

గోలీలు, పూసలు, బాణపు మొనలు, రంపాలు, ఈటెలు, చెకుముకి రాళ్ళు, 

పూజాసామ్మగి, తాయెళ్తుల వంటివి కూడా ఆం|ధదేశంలో దొరికాయి. ఆంధ 

దేశంలో నేటికీ నివసించే కోయలు, సవరలు, _ గోండ్లు మొదలైన వారి జీవి 

తంలో కొ త్తరాతియుగానికి చెందిన నం(పదాయాలు, వస్తు సంస్కృతి 3ని 

పిస్తాయి, కొ తరాతియుగం తర్వాత ఇనువయుగం (పారంభమయింది. పోడు. 
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వ్యవసాయంనుంచి మనిషి వ్యవసాయానికి ఎవిగాడు, ఇనుము వల్ల ఉపయోగా 

లను మానవుడు తెలుసుకున్నాడు. చెక్కనాగలికం జె, ఇనప కరు బిగించిన 

నాగలి లోతుగా దిగడాన్ని తెలుసుకున్నాడు. ఇనుప గొడ్డలి స్థిరనివాసానికి అల 

వాటు పడ్డ మనిషికి మరింత సహాయం చేసింది. వ్యవసాయమూ అందుకు 

అనుబంధంగా వ|డ్రంగం,కమ్మరం మొదలై న వృత్తులు వచ్చాయి (శమ విభ 

జన జరిగింది. ఆంధ్రదేశంలో పలు(పాంతాలలో జరిపిన (త్రవ్వకాల వల్ల 

ఇసుపయు గం అవశేషాలెన్నో లభించాయి. బొణప్ప మొనలు, రంగుల గాజులు, 

కుండలు, బాకులు మొదలై నవి దొరికాయి. ఇనుము విస్తారంగా దొరకడంతో 

బాటు కొన్నిచోట్ల రాగి, ఎముకలు మొదలై నవి కూడా లభించాయి. 

చరిత పూర్వయుగాలలోని వస్తసంస్కృృతిని గురించి కొన్ని విషయా 

అను చెప్పుకున్నం దువల్లి ఒక విషయం తెలుస్తుంది. ఆ కాలంలో వర్గరహిత 

సమాజం ఉండేది. నిజమైన అర్థంలో సమాజవాదం ఉంచేది. మనిషి 

మనిషితో న్యాయం కోసంపోరాడాల్సిన దుస్థితి ఆనాడులేదు. మనిషి (ప్రకృతితో 

జరిపిన పోరాటానికి గుర్తులుగా మనకీనాడు అనేక వస్తువుల అవశేషాలు కని 

పిసాయి. చరిత పూర్వయుగాలలో పోరాటం మానవ వర్గాల మధ్యకాక, మాన 

వునికి (ప్రకృతికి మధ్య జరుగుతుండేదని దీని వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు. 

ఆం (గ్రోశిల్బంాచేతిపనులు : 

ఆం(ధులనే పేరుతో ఆం(ధ్ర' దేశంలో జనసముదాయం ఏర్పడిన తర్వాత 

అం కే చారిత్రక యుగాలలో పరిణామాన్ని కొంత పరిశీలించాల్సి ఉంది. (క్రీస్తు 

పూర్ణం కొన్ని శతాబ్దులకు ముందే ఆం(ధులు మౌర్యుల తర్వాత అత్యంత 

బలిష్టులని మెగ స్తనీసువంటి చరి[(త్రకారులు రాసి వుండడం వల్ల ఆనాటికే 

ఆం (ధ్రదేశం అనేక కళలలో ఆరితేరి ఉండింగని ఊహించవచ్చు. ఆంధ్ర 
దేశంలో (పపంచదృష్టి నాకర్షించిన శిల్పరూపాల అవతరణ బౌద్దంతో మొద 

లయిందని చెప్పవచ్చు. ఆం(భదేళంలో, అందులోనూ ముఖ్యంగా కృష్ణానది 

లోయ (పదేశంలో కనిపించినన్ని బౌద్ద నిర్మాణావశేషాలు దక్షిణ భారత 

దేశంలో మరెక్కడా కనిపించవం పే అతిశయో క్తి కాదు. అమరావతి, నాగార్జున 

కొండ, జగ్గయ్య పేట, భట్టిపోలు, ఘంటసాల ' మొదలైనవి అట్టి (ప్రదేశాలు. 
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ఆ౦(వదేశంలోని జానపదుల కిళల్లో బొమ్మలు చేయడం (పధానంగా 
చెప్పుకోవాలి. లక్కబొమ్మలను చేసేవారు అనేకులు ఉండేవారు. “పూచినకిం శు 
కొంబనగ పుత్తడి లత్తుక బొమ్వువోళి అని నాచన సోముడు వర్ణించాడు 
(ఉ.హ.(ప 180). ఆనాడు చేతి జం తపు బొమ్మలను కూడా తయారు చేసే 
వారు, బొమ్మలు, ఆట వసు స్తువులు తయారు చేసేవారు, దేవతా విగహాలను, 
ఇతర కళా_వ్మకియలకు కావలసిన బొమమ శిలను తయారు చేసే శిల్చులు ఆ౦ధ 

దేశంలో నలుమూలలా న్నారు. బొమ్మలు తయారు చెయ్యడం కొన్ని వేల 
సంవత్సరాల నుండే వనన టబ త్రి త్యంత (పాచీన కాలంలో మట్టితో 
ఏచో ఒక ఆకారాన్ని చేసి జించేవారు. లేకుంటే లనే దేవతగా మలచి 
పూజించేవారు ఈ నామ్యల.. విగ్రహాలు పగ్లైరా భౌతిక పరిసరాల పెన, 
సాంఘిక, ఆరిక, మతీయ సం[పదాయాల్నపెన ఆధారపడి పుంటాయి. టట యఘు యము 

బొమ్మలు లని పసివారి జీవితాన్ని ఊవాంచడమే సాధ్యంకాదు ఏదో ఒకంక 
మెన ఆట బొమ్మలు, ఇతర ఆట వస్తువులు లెని దే పిల్లలకు ఉత్సాహం కల 
గదు. జానవదుల ఆబబొమ్మల్లో 5 కొయ్యవి, కాయితాలవి, గుజ్జావి, రబ్బరువి, 
తేలిక్ర లోహో అ ఏ ఉన్నాయి, 

బొమ్మలకా లుపుళం(ఛులకు ఇష్టమైన ఒక్ర సంప్రదాయంగా వస్తూఉ ంది, 
తెలుగు వారిండ్లలో బొమ్మల పెక్రై అని ఒకటి ఉంటుంది. దానిలో ర రకరకాల 
బొమ్మలను భద్రపరిచి నవరా బొమ్మలకొ లువ స్సుడు, సం(కొ ౦తి బొమ్మల 
కొలువు సమయంలో వెలుపలికి తీసారు. పాడిపంట సమృద్ధిగా వుండే ఇళ్ళలో 
ఆయితే నొమ్మురిల్లు అన్నదే ఒకటి వుంటుంది. అక్కడే బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు 
చేయడం, బొమ్మల కొలువు తీర్చడం, పిల్లల వివాహ: భోజనాలు టొమ్మరింట్లో 
జరుగుతాయి. ఆంధ్రదేశంలోని కొన్ని (పదేశాలు ప్రత్యేకంగా బొమ్మలకు 
(పసిద్ది చె చెందాయి అయినా (పతి పల్లెటూరిలో వ(డ్రంగి కొన్ని రకాల బొమ్మ 
లను, అన్నిరకాల కొయ్యలతో చెయ్యగలి గి వుంటాడు. తెలుగు నాట అన్ని 
_పసిద్ద దేవాలయాల (పాకారానిక్షి సమీపంలో అ౦ంగళ్ళలో పిల్లలకు కొవలసిన 
ఆనేక విధాల కొయ్యబొమ్మలు వొరకుతాయి. తిరుపతి పంటి చోట్ల అన్ని 
అం గళ్ళల్లో అన్నిరకాల కొయ్యబొమ్మలు కుప్పలు పోసి అమ్ముతుంటారు. 
విశాఖ శ్రీకాకళం వంటి జిల్లాలలో కొమ్ములతో చేసే బొమ్మలు, గృహోప 
కరణ వస్తువులు శయారవుకు న్నాయి. దువ్వెనలు, పక్షులు, జంతువులు, మను 
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మలు మొదలైన బొమ్మలను కొమ్ములతో తయారు చేసి అమ్మడమూ ఒక 
కళగా, చేతిపనిగా రూపొందింది. 

కొండపల్లి బొమ్మలు వందల ఏళ్ళనుంచి (ప్రసిద్ధి చెందాయి. కొండపల్లి 

పరిసరాలలోని అడవుల్లో తేలిగ్గా వుండే పుణికి కర దొరుకుతుంది, దీనితో 
బొమ్మలు తయారు చెయ్యడానికి విశిష్టమైన పద్ధతుల్ని అనుసరిసారు ఈ వూరి 
కళాకారులు. కొండపల్లి బొమ్మలనగానే ఆంధిగాిమీణ జీవితం సొగసు 
గుర్తుకు వస్తుంది. కొయ్యకు అంగాంగాలను చేర్చాల్సిన చోట చింతగింజలతో 

తయారు చేసిన జిగురును పొట్టుతో కలిపి అతికిస్తారు. బొమ్మలకు ఆకర్షక మైన 
రంగులను వేసి నహ జళోభతో. ఆలరారేట్లు చేస్తారు. రంగులను కూడా. కళా 

కారులే తయారు చేసుకుంటారు. వీటిని సహజంగా పికృతిలో దొంకే వస్తు 
వులతోనే తయారు చేస్తారు. కొండపల్లి బొమ్మలలో జనపిియ మైనవి పల్లె 

పడుచులు, దశావతారాలు. కల్లుగీత, గొబ్బి, పల్లకి, ఉయ్యాల, లక్ష్మీపార్వతి 
సరస్వతులు, వ్యవసాయ దారుడు మొదలై నవీ. ఇక్కడి బొమ్మలు ఆంధ 
దేశంలోనే ఇతర పాింతాలకు రవాణా కావడమే కాకుండా దేశంలోని ఇతర 
పాింతాలకు, విదేశాలకు కూడా వెళ్తున్నాయి. 

కొండపల్లి బొమ్మలలాగే ఆంధ)దేశమంతటా పిచారం పొందినని 
నిర్మల్ బొమ్మలు. అదిలాబాదు జిల్లాలోని నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలపెన 
లక్క_పూతలకు , బంగారుపూతలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. చింతగింజలను నాన 
బెట్టి, ఆరనిచ్చి, రుబ్బి, జిగురయ్యేట్లుగా ఉడక బెట్టి బొమ్మలను తీర్చి దిద్ద 
డానికి ఉపయోగిస్తారు. నిర్మల్ పరిసరాలలో కూడా బూరుగు, పుణికి 
కొయ్యలు దొరుకుతాయి, నిర్మల్ పరిశ్రమలో బొమ్మలేకాక కుర్చీలు, 
బల్లలు, తివాసీలుకూడా తయారవు. తున్నాయి. సహజ శోభతో (పకాశించే 

పకులు, జంతువులు, కూరలు, పభ్ళు మొదలై న వాటి బొమ్మలు నిర్మల్లో 

తయారవు తున్నాయి. 

కొండపల్లిలో, నిర్మలులోనేకాక ఇంకాచాలాచోట్ల కొయ్యతో నేకాక 

ఇతర పదార్థాలతో కూడా బొమ్మలను తయారు చేసేవారున్నారు. బందరులో 

కాయితం ముద్దతో రంగురంగుల బొమ్మలు చేస్తారు. కొన్నింటిలో 'ఉస్పింగు 
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కూడా అమర్చి నృత్యంచేశే సవిధంగా చేయడం ఏరి[పత్యేకత. లక్కబొమ్మలు 
పల్లిలోనూ తయారవుతుం డేవి. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని నక్క_పల్లిలో 

కూడా అలాంటే బొమ్మలే చేయబడుతున్నాయి. ఏటికొప్పాక లక్కబొమ్మలు 
ఆం(ధదేశమంతటా (ప్రసిద్ధిచెందాయి. దీనికి కూడా తేలికపాటి కొయ్య కావాలి. 
విశాఖ జిల్లాలో ఇలాంటి క(ర్రదొరుకుతుంది. ఆం(ధ్రదేశాలలో అనేక (పాంతా 
అతో మట్టిబౌమ్మ్యలు తయారవుతున్నాయి. మట్టిబొమ్మలనుచేసి పొట్టపోసు 

కునే వృత్తి కళాకారులు పలుతావుల్లో ఉన్నారు. 

చిత్తూరు, కడప జిల్లాలలో ఎర్రచందనం చెట్లు విరివిగా వున్నాయి. వాటి 

రుపతిలో & ఎర్రచందనం బొమ్ములు పసిన్టె చెందాయి. ర క్రచందనం చూడ 

డాని కే రంగుబొమ్మలాగా కనిపించడం వల్ల వేరు రంగు కూడా. అక్కరలేదు, 

ఎ[రచందనంతో. ఖరీదైన మేజాలు, బల్లలు, భోజనంబల్లలు , కుర్చీలుకూడా 

తయారుచేసారు. ఎ(ర్రచందనంతో చేసే బొమ్మలుకూడా చిన్న ఆకారం నుంచి 
పెద్దఆకారంవః కు ఆన్నిర కాలు ఉన్నాయి, తిరుపతిలో, తిరుమలలో, త్రిరుచా 

నూరులో దొరికే బొమ్మలు చిన్న ఆకారం కలిగి పసివారి ఆటపాటలకు తగ్గ 

విగా ఉంటాయి. ఈ బొమ్మలకు దుస్తులు తొడిగి అలంకరణ ఎక్కువ 

చేసుకొని పి పిల్లలు అఆడుకొంటారు. చేవతల బొమ్మలు, మానవులచొమ్మలు, 
జంతువులదొః మ్మలు ర క్రచందనంతో తయారుచేసిన వాటిలో ఉన్నాయి. 

జానపదుల శిల్పకళకు బొమ్మలు తయారు చెయ్యడం మొదలై నచేతి 
పనులకు ఉదాహరణ (ప్రాయంగా: కళాకారులై న జీనిగలవారిని గురించిన పరి 
చయం ఉపయోగ పడవచ్చు. నెల్లూరు పట్టణంలోని స్టోన్ హౌస్ పేటలో జీనిగల 

వీధి ఉంది. అక్కడ తరతరాలుగా కళాత్మకమైన శిల్పనిర్మాణంతోనే పొట్ట 

పోసుకొనే నాలుగయిదు కుటుంబాలున్నాయి. 

ఏరు ఆర్య క(తియకులం వారమని చెప్పుకుంటారు. గుర్రాలు జీనులు 

చేస్తుండినందువలి జీనిగలవాళ్ళ మయ్యామని, చెపారు. వీరి పూర్వులు ఆదోసి 

వారని, అక్కడినుంచి, ఉదయగి 3. సంస్థానానికి. చెందిన _అనాసము (దప్ప 

పేటకు వచ్చారని, చెపారు అక్కడినుంచి నెల్లూరు దగ్గర బుచ్చిరెడ్డి పాశెంలో 

మకాం పెట్టి, ఇప్పుడు నెల్లూరులో స్థిర పడ్డారట, వీరినగ్గర చెక్కడపు పనులు, 
టి 
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బొమ్మలు చెయ్యుడం నేర్చుకున్నవారు వరిగొండ, గుంటూరు మొదలయిన 

నొమ లు చేస్తున్నారట _ | (పాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూడా ది శ్ర స్తున్నా 

 జీనిగల వాళ్ళుచేసే కొయ్యపనులు, రంగుపనులు 1. వాహనాలు 2. 
విగ్రహాలు, 8. మకర తోరణాలు 4. బొట్ట వొమ్ములు 5. పులిశేషాలు 6. కీలు 
గురాలు 7. చప్పరాలు గి. మక్క బొమ్మలు, మచాన బొమ్మలు ర గామ 

దేవతలు. 
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వాహనాలకు, విగ్రహాలకు “పేకు, అ త్రికొయ్య మొదలయినవి వాడు 
తారు. మధ్య మధ్య అతికించవలసిన ' చోటు చింతగింజలతో' తయారు 
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చేసిన జిగురును, రంపపుపొట్టును కలిపీ పూస్తారు. బొమ్మలకు సరైన 
ఆకారం రావడానికి, కనుముక్కుతీరును సరిచేయడానికి పై మిశ్రమాన్నే వాడు 
తారు. (గ్రామదేవతలనుకూడా జీనిగలవాశ్ళే తయారుచేసి ఇస్తారు. (గామదేవత 
లను చేసిన తర్వాత దిష్టితీర్పనేది ఉంటుంది. మహలక్షమ్మ, చెంచమ్మవంటి 
సౌమ్య దేవతలకు వడపప్పు, పానకం, టెంకొయ ఉపయోగిస్తారు. పోలేరమ్మ 

ఆంకమ్మ, గంగమ్మ, ఆంకౌళమ్మ వంటివారికి ర కబలి ఇసారు విగ్రహాన్ని 

అలంకరించే రంగుల్లోకూడా భేదం ఉంటుంది. మహలక్ష్మమ్మ వంటివాళ్ళకు 

పసువు, మిగిలిన దేవతలకు ఎరుపు వాడుతారు. పోలేరమ్యకు వెయ్యిగళ్ళచీర 
నలుపు తెలుపులు కలిసింది కట్టిముఖానికి ఎరుపురంగు వేస్తారు. ఆంకమ్మకు 
బాకాలతో కూడిన బాణాలచీర ఆలంకరిసారు. 
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ig Haye, 

బొట్టబొమ్మలు జానపవ కళలలో ఒకభాగం, వెదురుదబ్బలతో అల్లిన 
జూ పెద్ద పెద్ద బొమ్మలివి. మనుషులు నిలుచుకొని పెన ఈ బొట్లబొమ్మలను 

ర డె 



ఊం ధుల జానపద ఏజ్జ్ఞానం 425 

పెకితే, మోసేవారి కళ్ల బొమ్మ నడుము దగ్గరికి వస్తాయి. నెల్లూరులోని 
రంగనాథస్వామి తిరునాళ్ళకు, ఇతరఉత్సవాలకు బొటబొమ్మలు వచ్చి పిలలకు 

ఏ ae) 

కనువిందు కలిగిస్తాయి. రాజు, రాణి, పాములవాడు, డాక్టరమ్మ, రావణాసుకు 
మొదలైన బొమ్మలను మేదరివాళ్లు అల్లి స జీనిగలవాళ్ళు రంగులు వేస్తారు. 

దసరా, పీర్షపండుగ వచ్చాయం కే జీనిగల వీధిలో పిల్లలందరూ పృలివేషాలు 
చూడడానికి గుమికూడుతారు. జీనిగలవారి కళానై పుణ్యమంతా పులి వేషాలలో 

వ్య క్రమవు తుంది. ఉత్సవాల సమయంలో వాడే కీలుబొమ్మలు, కీలుగుు రాలు, 

నెమళ్ళు మొదలె నఅ న్నిరకాల బొమ్మలనూ తయారుచేసి ఆకరణీయమెన అలలు లె షు 

రొంగులువేసి తిర నాళ్ళవంటి సందర్భాలలో అమ్ముతారు వీరు. ఇలాంటి 

కు ముంబాలు ఆం(ధదేశమంతటా జానపద వస్తునంస్కృృతి పూర్తిగా నశించి 

పోకుండా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాయి. 

మనదేశాలరో చేతి పనులు 
శా 

(పపంచంలోని వివిధ (పాంతాలకు చెందిన ఆదిమజాతులలోని చేతి 

పనులను గూర్చి కొంత తెలుసుకోడంవల్ల మన జానపద కళలనుబోలినవి, 
వాటికి మూలరూపాలన దగినవి అయిన కళలను గురించి తెలుస్తుంది. ఆది 

వాసులు వాడే సాధనాలు పరిసరాలను అవలంబించి ఉంటాయి, ఆదివాసులతో 

రాతిని, కొయ్యను ఉపయోగించడం సర్వేసామాన్యంగా కనిపిస్తుంది. అయి శే 

ఎస్కి మోలు కొయ్యను ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. కారణం వాళ్ళుజీవించే 
(ప్రాంతంలో చెట్లుఎక్కువగా పెరగక పోవడమే. చెఎమియన్ ఇండియన్లు 
సముదంలో దొరికే గవ్వలను, చిప్పలను వివిధోపకరణాలను తయారు చేయ 
డానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎస్కి మోలు ఎముకలతో, చర్మంతో కొన్ని సాధనాలను 
చేసుకుంటారు. చర్మంతో సంచులు, వలలు, బుట్టలు మొదలైనవాటిని చేసు 
కుంటారు. దంతంతో కొన్ని వస్తువులను చేస్తారు. అన్నిదేశాలకు చెందిన 

ఆదివాసులూ చెవులు, సెసిమలు, ముక్కులు రం(ధాలు చేసుకొని ఎముకలు, 
గవ్వలు, కొయ్యలు, లోహాలు గుచ్చుకొని ఆభరణాలుగా చేసుకుంటారు. 

రెడ్ ఇండియన్లు మొదలై నవాళ్ళు చర్మంతో టోపీచేసుకొని దానిమీద పతుల 
రెక్కల్ని గుచ్చుకుంటారు. 
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యం(తోయుగానికి పూర్వం జానపదుల చేతిపనులు స(క్రియ పా 

వహించి జానపద సమాజంలో అనివార్యమైన అంగంగా ఉందేవి, వై య కీ 

కంగా సమాజంలోని వ్య క్రి తయారుచేసుకోలేని వాటి నన్నిటినీ చేతివనివాశే 

చేసి ఇచ్చేవారు. కుళలకార్మికులకూ, ఉపయోగిం చేవారి కీమధ్య. వేరు సంబంధం 

ఉండేది. ఎక్కడో యం(తంలో తయారై ,ఎక్కడోకొనడం కాకుందా,తయార్లు 

చేసే వాడిదగ్గర కే నేరుగా పోయి కొనుక్కునేపద్ధతి ఉందేది. ఈ విధమైన 
సంబంధాలు వేనందుకు సంతోషించాలో, దుఃఖించాలో తెలియని పరిస్థితి 

మనది. 

is) 



ప దు ల ఇళ్ళు? వాకి శు 

జానపదుల ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ఎలా ఉంటాయంటే ముగ్గులు తోరణాలతో 

సింగారం వుట్టిపడే స్థాయినుం చి, రొచ్చు మురికి నిండిన వాకిలి పెరడువరకు 

అన్నిరకాలు ఉంటాయి. పల్నాటి సీమలో ఇళ్ళు ఈ కింది విధంగా వుందేవట 

(సురవరం ద్రతావరెడ్డి : 165) 

దోసెడు కొంపలో పసుల (త్రొక్కి_డి, దుమ్మును, దూడ రేణమున్ 

పాసిన వంటకంబు, పసిబాలుర శౌచము, వి స్పరాకులున్, 

మాసినగుడ్డలున్ , తలకు మాసిన ముండలు, వంటకుండలున్, 

రాసెడు కక్లైలున్ డలపరాడు బరోహితునింటి కృత్యమున్ 

రెడ్డిరాజుల కాలంలోని గృహనిర్మాణాన్ని కావ్యాల ఆధారంగా సురవరం 
(పతాపరెడ్డిగారు సాంఘిక చరిత్రలో కొంతవరకు వివరించారు. “ఇండ్ల 
నమూనాలు కూడా పెట్టి దిగించున ట్లు ఓకే మోటు. నమూనా పె కట్టుతూ 

వుండిరి. నంపన్నులు మాత్రము పశువులను వేరే యింటక ట్టి తాముండు ఇండ్ల 

లోపలి భాగములో చతుశ్ళాలా భవంతిని కట్టుతూ వుండిరి, పడసాల(వరండా), 

మొగసాల (Entrance Hall) యింటి ముందరుగులు, దొడ్డివాకిలి, "పెరడు 

ఇవి సాధారణమయినవి. ఇండ్లకును కొన్ని వాస్తుశాస్త్రములు బయలు దేరెను. 

వాటి లెక్క _పకారము దూతిము ళూలలేకుండా వాకిండ్ల సంఖ్య బేసిగా ఉండ 

కుండా, యెన్నెన్నో నిబంధనలు చేసిరి. సాధారణముగా వంటళాలను తూర్పు 

గానే పెట్టుతూ ఉండిరి, ఇండ్లు కట్టితే, అందలి స్తంభాలకు పెండ్లి చేసే 

బాహ్మణుని పిలిచి. స్వ స్తిచెప్పిం చి _ పుణ్యాహవాచనము చేయించి శాంతికై 

బంధుప్పలకు , వీదలకురుచ్యాన్నముల విందునిస్తూ వుండిరి. ఇండ్లకు. పళుబలుల 

నిస్తూ వుండిరి. ఇండ్లలో నొక- గదిలో చిల్లరవస్తువులుంచుటకు కట్టె పలక్రలలో 
నొక పెద్ద అడ్డగూడు (ఆల్మారీ వంటిడి) నిర్మిస్తూ వుండిరి, దానిని అట్టక 

(అట్టుగ, ఆట్టిక, అట్టువ అనిరి” (పు. 166). 
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జానపద వా సువు 
' అలలో 

వాస్తు శాస్త్రాన్ని శిష్టనిర్మాణ శాస్త్రంగా మాత్రమే భావించడం జరుగు 

తున్నది. జానపదుల నిర్మాణాలలో ఉండే సారళ్యాన్ని, వస్తువుల పరిమిత 

వాడుకను దృష్టిలో ఉంచుకొని చూస్తే జానపదుల గృహనిర్మాణ కళను వాస్తు 
వనే పేరుతో వ్యవహరించరాదని కొందరంటారు. పేరు ఏదై నా జానపదుల 
గృహనిర్మాణ పద్ధతులను గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవలసిన 

అవసరం ఉంది. 

జానపదుల ఇళ్ళు వాకిళ్ళు వాననుంచి, ఎండనుంచి తప్పించుకోడానికి 

మాతం పనికి వచ్చేవి మా(త్రమే: ఒక్కొక్క సారి అవి కేవలం కప్పులని 

మాత్రం చెప్పదగినవి. జానపద గృహనిర్మాణంలో ముఖ్యంగా కనిపించేది 

దాని సరళత. జానపదుల నిర్మాణాలలో లౌకిక (పయోజనాలను ఆశించేవి 

కొన్ని, మత సంబంధ (ప్రయోజనాలను ఉద్దేశించినవి మరికొన్ని. మామూలు 
గృహాలు, చావళ్ళు మొదలై నవి లౌకిక _పయోజనానికై జే దేవాలయాలు 
ధార్మిక (ప్రయోజనాలకు ఏర్పడ్డవి. ఈ రెండు విధాల నిర్మాణాలు కూడా జాన 

పద స్థాయిలో సరళ నిర్మాణాలుగానే ఉంటాయి. 

జానపదుల గృహనిర్మాణంలో పరినరాలలో దొరికే వస్తువులనే సాధ్య 

మైనంత వరకు ఉపయోగించుకోడం కనిపిస్తుంది. మట్టిని, రాళ్ళను, కొయ్య 

లను, వెదురు, గడ్డి, తాటాకులు, టెంకాయాకులు, చివరికి మంచుగడ్డలను 

కూడా గృహనిర్మాణంలో ఉపయోగించుకుంటారు. దేళదిమ్మరులై న తెగలవారు 

బట్టనుపయోగించి గుడారాలు వేసుకోడమూ ఉంది. గుడిసెలు, గుడారాలు, 

మట్టిపృ, పెంకుటిచ్ళ మొదలై నవన్నీ చిరకాలం స్థిరంగా ఉండాలని కట్టినవి 

కావు. గుడిసెలు, గుడారాలయితే అప్పటికప్పుడు కొత్తకొత్తగా మార్చుకుంటూ 

ఉండాలి. గుడి'నెకయితే కప్పునయినా తప్పక మారుస్తుండాలి. 

(ప్రపంచంలోని నానా భాగాలలోఆదివాసులు ఉపయోగించే గృహనిర్మాణ 

పద్ధతుల్ని గమనిస్తే ఆం(ధ జానపదులు ఎన్నివిధాల (ప్రాచీనపద్దతుల్ని. ఎన్ని 

విధాల నవీన పద్ధతుల్ని కలిగివున్నారనే విషయం తెలుస్తుంది. ఎస్కిమోలు 

తమ గృహాలను నిర్మించుకోడానికి మంచు గడ్డలనే ఉపయోగిస్తారు, ఇటు 
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కల్లాగా మంచుగడ్డలను పేర్చి అర్థగోళాకారంలో ఎస్కి_ మోలు కష్టే ఇళ్ళకు 

“ఇగ్లా* అని పేరు. వాన తక్కువగా వుండే ఆ(ఫికాలోని సహారా ఎడారిలో 
గురి అవుతూవుంటారు. కాబట్టి కిటికీలు ఉండవు, తలుపులూ చిన్నవిగా 

ఉంటాయి. 

సీస్టోసీన్ యుగంలో ఆదిమానవునికి గుహ నివాసంగా ఉండేది. గుహ 

రూపంలో ఇతనికి సహజమైన గృహాన్ని (పకృతే (పసాదించి నట్లయింవి, 

భయంకరమైన తుఫానులనుంచి, (కూరమృగాలనుం చి మనిషిని గుహ రక్షిం 
చింది అయితే కొన్ని కష్టాలూ దాపురించాయి. ఒకే స్థలంలో నివసించడం 

చల్ల వేట మృగాలు దొరక్కపోవడం, నీళ్ళు లభించక పోవడం వంటి 

సమస్యలుత్పన్న మయ్యాయి. అందువల్ల గుహలను పదిలి అక్కడక్కడా 

చిన్నచిన్న ఇన్ని కట్టుకోవలసిన పరిస్థి ఏర్పడింది. ఆ(ఫికాలో ఆది వాసులు 

చెటుపట్టను అర్థ చం|ద్రాకారంగా కుట్టి గుడిసెలకు వేసుకుంటారు. ఆఫికాలో 
ఉందే గుక్టారులు వమ అడుగులకం "టి పొట్టి గోడలు కట్టి వెడల్సాటి ఆకుల్ని 

కప్పి గుకిసెల్ని నిర్మించుకుంటారు. ఆ స్ట్రేలియాలో గుడిసెలు కన్పించడం, 

అరుదు. మట్టితో ఉన్న ఇచ్ళుకట్టు కుంటారు. దోమల బాధనుంచి తప్పించుకో 

డానికి చిన్న తలుపు మాతం పెస్టుకుంటారు. ఉత్తర కీన్స్లా౦డ్లో చిన్న 

చిన్న ఇళ్ళు క్రన్టుకొనే వాడుక ఉన్నా అక్కడి ఆదివాసులు బయలు (పద్దేశాల 

లోనే ఎక్కువగా గశుపు తుంటారు. ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక చిన్న నిప్పుల 

కుండవంటిది ఉంటుంది. చలికాలంలో కూడా వీచు ఆరు బయటనే పడు 

కుంటారు. — 

నీలగిరిలో నివసించే తొదవ ౫ వెదురుబొంగులతో ఇళ్ళు కట్టుకుంటారు. 
కప్పుకు ఎండుగడ్డిని ఉపయోగిస్తారు. అన్ని ఇళ్ళు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. 

కాశ్కీరు,హీమాచలవదేశంవం టి చోట్ల చెట్టువిసారం గాల భిస్తాయి కాబట్టి ఇళ్ళు 

కట్టుకోడానికి కొయ్యను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. హిమాచల (పదేశంలో 

రెండస్తుల ఇళ్ళనూ కట్టుకుంటారు. కింది అంతస్తును నివాసానికి ఉపయోగించు 

కుంటారు, మధ్య ప్రదేశంలో రాళ్ళతో కట్టుకున్న ఇళ్లు ఎక్కు_వగా కనిపిసాయి. 

వానతక్కువగా ఉండే మహారాష్ట్రలోని ఆదివానులు మట్టితో ఇళ్లు కట్టు 
లు 

కుంటారు. కర్నాటక ంలోని బయలుసీమ, దక్షిణ కర్నాటకం, చిత్రదుర్గ, 
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కోలారు వంటి వాన తక్కువుండే (పదేశాలలో మట్టి ఇళ్ళు కనిపిస్తాయి. రాళ్ళు 

ఎక్కువగా ఉండే చోట రాళ్ళతోనే గృహనిర్మాణం కొనసా గిస్తారు. వర్షపాతం 

ఎక్కు వగా ఉండే మలెనాడు, కరావళి వంటి కర్నాటక ప్రాంతాలలో వాననీళ్ల 

కప్పుమీద పడి కిందికి జారి వచ్చేరకంగా ఇచ్చు నిర్మించుకుంటారు. 

జానపద వాస్తువు-స్యరూపస్వ భావాలు వ్. 

జానపద వాస్తువన్నడి సాం (పదాయిక వాస్తువు. తరతరాలుగా గృహాలను 

నిర్మించే విధానాలు, ఆకారం, రూపం, చోటు, వాడే పదార్థాలు, వివిధదతొల 

గృహాల వల్లి ఉపయోగం మొదలై నవి ఇందులో చర్చించాల్సిన విషయాలు, ] 

జానపద గృహనిర్మాణ విధానాలు శాస్త్రీయ వాస్తువుకు ( ACade౭m॥C archi 

tecture) భిన్నమైనవి. శాస్త్రీయ వాస్తువు వివిధ శాసా90లద్వారా, విద్యా విదానం 

ద్వారా నేర్చుకున్నది. జానపద వాస్తువు ఒక తరంనుంచి ఇంకోతరాకినినేరుగా 

సం[క్రమించే జనప్రియ వాస్తువు, ఈ రెండు రకాల గృహా నిర్మాణాలు పర 

స్పర [ప్రభావానికి గురి. అయినవే. సాం(పదాయికంగా జానపదులు వాడుతూ 

వస్తున్న పదార్థాలనే శాస్త్రీయ వాస్తువులో కూడా వాడవచ్చు. (పావీనకాలంలో 

బండరాళ్ళను ఉపయోగించి. ఇళ్ళు కట్టుకునే పద్దతి ఉండేది. దాన్నీ దేవాలయా 

లకు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం మనకు తెలిసిందే. నేడు గృహనిర్మాణంలో 

కూడా రాతిఇటుకలను వాడడం కనిపిస్తున్నది, ఇలాంటి వస్తువులు ఒక్కొక్క 

కాలంలో ఒకొక్క రకమెన గృహనిర్మాణంలో గృహనిర్మాణానికి ఉప 

యోగపడవచ్చు.. మొదటి నుంచి ఆదివాసులుకట్టుకుంటున్న గుడిసెలు ఎండా 

కాలంలో,వానాకాలంలో కూడా. ఎంతచక్క_గాఉ పయో గిసాయన్నది తెలుసుకున్న 

నాగరికులు, గుడిసెలనే ఆధునిక రీతిలో నిర్మించుకునే పద్ధతుల్ని ఆవల, 

వించడమూ చూస్తూనే వున్నాం. వీట్రికే మోటల్స్ అనో, మరో 'పేదో సెట్టి 

నహజవాతావరణంలో నాగరికులు ఉపయోగించడం నేడు కనిపిస్తుంది. 

మొత్తంమీద జానపదవాస్తువు (ప్రకార్యాత్య్మక మైనదనడంలో సందేవాం 
లేదు. జానపదులు తమ గృహాలను ఫాషన్ కోనం కాక ఉపయోగంకోసం 
కట్టుకుంటారు. గృహనిర్మాణ అధ్యయనం వల్ల అనేక విషయోలు తెలిసి 
వస్తాయి. ఒక జనసముదాయం ఎక్కడ నివసిస్తున్నది, ఎంతకాలం నివ 
సించేది, ఏ పరిసరాల్లో నివసించేది గృహనిర్మాణం ఇ వల్లి వ్యక్త కమవుతుంది. ఆ 
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(పాంతంలో వర్షపాతం ఎక్కువా. తక్కువా, ఎండలు ఎక్కువా, చలిఎక్కు_వో 

అది అడివి (పదేశమా, బయలు (వదేశమా, ఎడారి (పదేశమా అన్నదాని 

మీద కూడా గృహనిర్మాణం ఆధారపడి వుంటుంది. 

ఆంధ్రదేశంలో _దేశదిమ్మరులు, స్థిరనివానం _ ఏర్పరచుకున్నవారు, 
చిన్నదిన్న గుడిసెలలో గూడెములు కట్టుకునేవారు, మట్టితో పూరిబృవేసుకునే 
వారు, పెంకుటిళ్ళు నిర్మించుకునేవారు ఉన్నారు. అరణ్యవాసులు, (గ్రామ 

వాసులు, గిరిజనులు, సము[దపాంత౦లో నివసించేవారు, నదిద్వీపాల్లో. నివ 

సించేవారు ఉన్నారు వీరంతాతమతమ నాతావరణానికి తగ్గట్లు గృహనిర్మాణాన్ని 
చేసుకున్నారు, చేసుకుంటున్నారు. ఆంధ్రలోని ఆదిమవా 'సులైన యానాదులను 

గురించి ఒక సామెత ఉంది. యానాదుల(గామాలు, ఏనుగుల మందలు ఉండ 

వన్నదే ఆ సామెత. యానాధుల గుడి నెలన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి. వాటికి 

కావలసిన కలపసు చెట్లకొమ్మలద్వారా వారు  సమకూర్చుకుంటాడు. ఈ 

గుడిసెలఎత్తు పది అడుగులుండవచ్చు. అంతకంటె పెద్దవి ఉండవు. వెడల్పు 

కుదారడుగులు ఉంటుంది. వెదురు నొంగులనుతీసుకొని పలయాకారంగా ' 

తవ్విన కలుగుల్లోకి చొప్పించి వాటి కొనలను ముడివేస్తారు. దానిపైన ఒక 
కుండను బోర్లిస్తారు. దీనివల్ల వర్షపునీరు గుడిసెలోకి రాకుండావుంటుంది. 
నేలనుంచి వెదురు బొంగులచివరివరకు తాటాకులను పేర్చి నారతో కునే 

స్తారు. వెదుళ్ళలో ఒకటి రెండడగుల ఎత్తున మట్టి పేర్చి చిన్న గోడలాగాకట్టు 

కుంటారు దీనిపలి వాననీఖ్ళ గుడి సెలోకి రాకుండా వుంటాయి. వెదురుబొంగు 

అకు ఆధారమూ దొరుకుతుంది. వాకిట్లోనే గుంటపొయ్యి, సీళ్ళకుండలు, 

చెంబులు వుంటాయి. మరొకవైపు తట్టలు, బుట్టలు, తప్పెట, ఈతాకులచాప 

మొదలై నవి ఉంటాయి. కొంతమంది * యానాదులు గుడిసెమీదికి సొర, 

గుమ్మడి మొదలైన తీగలను వదలి కోంచెం కూరగాయలు కూడా పండిసారు. 

పొలంశకావరులై న యానాదులు ఎ త్తయిన మట్టిదిబ్బలమీవ గుడిసెలు కట్టుకుం 
టారు. అక్కుడొకటి, ఇక్కుడొకటి యానాదిగుడిసె వుంటుంది, “యానాదుల 

గుడిసెలు వారికి చాలియుండవని మనం అనుకోవలసినదే కాని వారికి అట్టి. 

చింత ఎన్నడు కలిగియుండలేదు. పొడుగై నకాళ్లు ఇమడకపోతే. గుడిసెవాకిలి 

గుండ వెలుపలికి చాచుకుంటారు. చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు అందరు (హద్దు 

పొయే్యవళకు చిందులు (తొక్పు.తూ వెలుపలే పడుకుంటారు. చినుకులు పడ్డ 
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పుడు మెలికలుతిరిగిన శరీరాలతో ఉంగరాలవలె ని(ట్రాతిగుంజ చుట్టు గాఢ 
నిదలో మేనుమరుసారు”” (వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య 1874;06) 

బోయలు మొదలైనవారు నూతన శిలాయుగంనాటి గృహనిర్మాణ 

పద్దతుల్ని అనుసరిస్తారు. నూతన శిలాయుగంలో కొద్దిపాటి సొలుపులున్నచోట 

రాన పచ్చి వేదికలను తయారు చేసుకునేవారు. లేదా కొండపైన నెత్తంలో 

స్త చదునుగా వుండే _పదేశాలలో గుండ్రని గుడిసెలు వేసుకునేవారు. 

వెదురు రుపేళ్ళదడులు కట్టి, పేడామట్టి కలిపి గోడలాగా తయారు చేసుకునేవారు, 

నేలపైన రాళ్ళపరిచి అడుసుతో అతికి సమంచేసుకునేవారు. బోయలు నేటికీ 

ఇలాగే ఇళ్ళుకట్టుకుంటారు, ఒకొక చోట పదిపదిహే ను గుడిసెల బోయ 

గూడెం నిర్మించుకొని సుమారు నూరుమంది ఒక్కచో ట నివసిస్తారు. 

పల్లెటూరి జీవితంలో పూరిల్లు (పధానస్థానం ఆ క్రమిస్తున్నది, శ్రమం 

తులుకూడా ఇంటిలో కొంత భాగాన్నయి నా పూరిల్లుగా ఉంచుకోవడం (గామ 

జీవితంలో భాగంగా ఉంటున్నది. ఆంధ్రదేశం ఎండలతోమండి పోయే 

(పాంత౦కౌబట్టి పూరిల్లు ఇ చ్చేచల్లదనం జానపదులకు 'తెలును. గోడలు వారి' 

వారి స్త్రోమతలను బట్టి మట్టితోనో, ఇటుకలతోనో, రాళ్ళతోనో కట్టుకున్నా 

'పెకప్పు గడ్డితో ఉంటుంది. ఇల్లుమిద్దై ఇల్లియినా పకువుల కొట్టాలు మొద్యలె 
నవి మాతం పూరిళ్ళుగానే వుంటాయి. అగ్నిప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు 

. మొదట బలి. అయ్యేది పశువులే. ఇంటికప్పుకు కావలసిన - దృఢత్వాన్నిబట్టి 
వెదురు బొంగులనో, కేకుదూలాలనో వారి వారి స్రోమతనుబట్టి వాడుకుంటారు. 

న్ మధ్య వెదురు బొంగులనుపెట్టి పెన తాటాకులను. సమంగాపే పర్చికుట్టి - 

పైన ఎండుగడ్డిని సమంగా పరిచి అన్ని కాల వాతానరణాలకు తగినట్లుగా . 

ఇంటిని కట్టుకుంటారు. " 

జానపద వాస్తువులో చేశే విషయాలను, వాటి స్వరూపాన్ని ఆర్థంచేను 
కోవాలన్నా, ఆధ్యయనం చెయ్యాలన్నా వర్గీకరణ అవసరం. జొనపద  విజ్ఞా 

నాన్ని శాస్రీయ పంధాలలో వర్గీకరించి ఆ క్నేత్రానికి మహోపకారం చేసిన 

ఆర్. ఎస్. బాగ్స్ వాస్తువునుకూడా సూక్ష్మంగా వర్గీకరించి చూపాడు 
(Standard Dictionary of Folklore, Mythology and 

Lcgend p. 1145) ఆయన విభజన ఈ కింది విధంగా వుంది. 
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M 800 వాస్తువు 

M 820 వస్తువుల విభజన, స్థిరనివాసం 

M 840 శాశ్వత నివాసం, తాత్కాలిక నివాసం 

M 842 యోజన, విన్యాసం, రంగు, నిర్మాణవస్తువులు, 

నిర్మాణవిధాన౦. 

M 844 పునాది, గచ్చు 
M 845 గోడ, మధ్యగోడలు, తలుపులు, కిటికీలు. 

M 846 పైకప్పు 

M 848 అదనపు విభాగాలు 

ఒళ్ళు కాచుకోడానికి, పొయ్యి, దీపాలు మొదలై నవి. 

M 850 (పత్యేక (పయో జనాలుక్రల ఇతర విభాగాలు 

M 852 నివాసస్థానానికి అనుబంధంగా వుండేవి 
వంటజఇల్లు, స్నానవుగది, 

మరుగుదొడ్డి మొదలై నవి 

M 858 ఆహారపదార్థాలు భద్రపరిచే స్థలం 

M 854 పెంపుడు జంతువులు మొ ఉంచే (ప్రదేశాలు 

M 855 ఇతరవస్తువులను భదపరిచే స్టలాలు 

M 856 మిలు ల్ల 

M 857 కొలిమి 

M 858 అమ్మ కంస్థలాలు 

అంగడి, పానీయాల దుకాణం మొ॥వి 

M 860 జనోపయోగిస్టలాలు 

M 802 పవి త్రస్థలాలు, దేవాలయాలు 

M 864 చావడి మొ॥వి 

M 866 పాఠశాల 

M 868 నృత్యం, ఆట, నాటకం మొదలై న వాటికోసం 

కేటాయించిన స్థలాలు 

M: 880 స్కృతి చిహ్నాలు, ఇతర కట్టడోలు 

షి 
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M 882 సమాది 

M 888 స్మృతికట్టడాలు 

M 885 వంతెనలు 

M 887 బావులు, చిమ్ముయం (తాలు మొ॥వి 

పైన పేరొన్న అన్ని రకాల కట్టడాలకూ సరళమైన జానపద వీడా 

నాలు ఆం (ధ్రదేశంలో ఉన్నాయి. జానపద గృహనిర్మాణంలో పెన పేర్కొన్న 

వన్నీ ఉండాల్సిన అవసరమూలేదు. ఉండనూ ఉండవు. ఒక్క- గదికే గతిలేని 

గిరిజనులు మొదలై న బడుగువర్గాలవారికిస్నాన పుగదులు , మరుగుదొడ్లుఎక్కడి 

బుంచి వస్తాయి. అయితే జానపదులలో కొంత పొడిపంటఉన్న వారై 

ఛాన్యాగారం, పశువులకొట్టం, ఎరువువేసేచోటు, స్నానానికొక మరుగు 
గడ్జివాములువేసే (ప్రదేశాలు మొదలై నవి స్తోమతనుబట్టి ఉంటాయి. 

టిస్పణీ 

1. “Folk architecture may be said to be traditional 

architecture. It is c-ncerned with all traditional aspe- 

cts of building; the shapes, 51265 and layouts of build- 

ings of all kinds, such as dwellings, barns, sheds, and 

craft shops; the materials used and the tools and 

techniques of building, the sites chosen and the pla- 

cement of various buildings on the site; and the use 

to which buildings and various parts of buildings were 

put'—Warren E.Roberts, Folklore and Folklife (Ed. 
Richard M. Dorson), 281. 



జానపద వస్తు పదర్శనాలయాలు 

రిష్యా మొదలై న కమ్యూనిన్లు దేశాలలో కూడా దేవాలయాలకు జనం 

వెళ్ళకపోవచ్చు కాని,  _పదర్శనాలయాలకు మాత్రం తప్పక వెళారు. 

ముఖ్యంగా రష్యాలో తరతరాల సంస్కృతిని వస్తుపదర్శనాలయాలలో భద్ర 
పరిచి వాటినుంచి నేర్చుకోవలసిందంతా నేర్చుకుంటారు. ఒక (పదెశానికిగాని, 

జనసముదాయానికిగాని చెందిన సంస్కృతిని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా 

ఆ, సంస్కృతిని అధ్యయనం చెయ్యాలన్నా వస్తు వదర్శనాలయాల అవసరం 

ఎంతోఉంది. ముఖ్యంగా జానపదుల వస్తుసంసృృతి స్వరూపం (పదర్శనాల 

యాలవల్ల సువ్య క్రమవుతుంది, జానపదుల జీవితంలో (ప్రతిఘట్టంలోను ఉప 

యోగించే వస్తువుల నన్నిటిసీ సేకరించి, వర్గీకరించి, భద్రపరచడంవల్లి 

మనిషి జీపన "విధానంలోని ప్రధానమైన ఒక భాగమంతా మనకళ్ళ ఎదుట 

కట్టనట్ల వుతుంది. 

విదేశాలలో వివిధోద్దశాలకు అనుగుణంగా వందలకొద్దీ వస్తు పదర్శ 

నాలయాలేర్చడ్డాయి. మనదేశంలో కూడా సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం, ఢిల్లీ 

లోని జాతీయవస్తు (ప్రదర్శనశాల, మద్రాసులోని |వభుత్వవస్తు ప్రదర్శనశాల, 

బెంగుళూరులోని విశ్వేశ్వరయ్య సాంకేతిక వస్తు ప్రదర్శనాలయం మొదలై నవి 

సంస్కృతిని, విజ్ఞానాన్ని సామాన్య జనులకు కూడా సుబోధమయేేలా (పద 

రిస్తున్నాయి * ఇవికాక ఆం(ధ(పదేళ్, కర్నాటక, తమిళనాడు, బెంగాలు వంటి 

(ప్రాంతాల విశిష్ట సంస్కృతిని (పతిబింవించే వసు స్తు(పదర్శనాలయాలనుఏర్పాటు 

చేయడం చాలా అవసరం. తరతరాలుగా మౌొఖికంగానేకాక ఇతర విధాలుగా 

(పసారం పొందుతూ నేటివరకు జనజీవనంలో నిలిచివున్న సాంప్రదాయిక 

విజ్ఞానాన్ని భద్రపరచడం మనక ర్తివ్యం. జానపద వస్తు పదర్శనాల లయం నిజ 

మైన జ్ఞానాలయం, మస సంస్కృతికి (పతిబింబం, జనజీవనానికి |పకిరూపం 

జానపద విజ్ఞానానికి చెందిన వస్తువుల్ని (పదర్శించాలనే ఉద్దేశం 

మొదట ఐరోపా దేశాలలో కలిగింది. యాం (త్రికనాగరికత వెర్రితలలు వేస్తున్న 
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దృష్టా నిజమైన సంస్క్ట్యాకికి విలువలేకుండాపోతున్నదని తెలుసుకొని, 

యూరప్పజనులు జానపద వస్తు (పదర్శనాలయాలను ఏర్పాటుచేయసాగారు. 

కమ్యూూనిస్టుచేశాలలో సంస్కృతి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలెన్నో ఉన్నా 

యనే వివేకంతో బృహ తమా ణంలో వస్తుసంస్కృతిని సేకరించి (పడర్శ 

నాలయాల్లో ఉంచారు. అంతేకాక జానపద విజ్ఞానాన్ని. జాతీయతా భావనసు 

పెంపొందించడానికి, విప్లవ మనోభావాలను కలిగించడానికి వాడుకున్నారు 

వస్తు(ప్రదర లయాలను ఏ ర్చాము బుచేసే ఉద్యమం మెల్లిగా ఆయమెరికాకు దూడ 

పాకిం5. అకు_డకూడా పెద్ద పెద్ద _దర్శనాలయాలు వెఎళాయి, 
ఇజో 

స్వీడన్లోని అర్తర్ ఆజిలన్ 1972 లో జానపద వస్తు_పదర్శినాట 

యాన్ని శాస్రీయ పద్ధతుల్లో ఏర్పాటుచేసి ఈ ఉవ్యమానికి ఆద్యులయ్యారు. 
1887లో సాన్టెర్ సాండ్విగ్ నార్వేలో మరో _పదర్శనాలయాన్ని ఏర్పిరి 
చారు. తర్వాత డెన్సా శ్రర్ గ్రా హోలండ్ జర్మని, అమెరిరా, రష్యా మొదలై న 

చోట్ల ఆద్భుత మెన జానపద వస్తు పదర్శనా లయాలు ఏర్పడ్డాయి. 

ఈ  వస్తుపదర్శనాలయాలు రెండురకాలుగా వున్నాయి. కొన్ని 
బహిరంగ (ప్రదర్శనశాలలు, కొన్ని అంతరంగ (వదర్శనశాలలు. విదేశాలలో 
చాలా వి సీర్ణమ యిన (ప్రదేశాలలో ఏక్చాముఐ నే బఐహిరం గ్యపదర్శనాల యా లే 
ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బయట (పదేశంలో, నినర్గమనో హారమైన వాతావరణాన్ని 

సృష్టించి జానపద జీవనం అత్యంత సహజంగా (పతిబింవించేరితిలో మస్తు 
(ప్రదర్శనశాలలు వెలకాయి. (ప్రాచిన శానవదాలనే పునర్నిర్మించి మనల్ని ఒక 
అద్భుతలోకానికి తీసుకునిపోయే (పయత్నం వీటిలో జరిగింది. ఈ వస్తు(పద 
రృనాలయాలను ఏదో జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించించేకదా అనే తేలిన 
దృషితో కాక, ఎంత గం ఫీర మైన దృష్టితో నెలకొల్సారో చూ స్తే ఆశ్చర్యం 
కలుగుతుంది, వస్తు _పదర్శనాలయం అనగానే నిర్దీవ వస్తువుల సముదాయం 
ఆనేభావనే మనకు కలుగుతుంది. కాని విచేశాలతోనివి నిజమైన ' పదర్శనా* అ 
యాలే. మామూలుగా అయితే ఇలాంటిచో ట్ల వివిధవృత్తు లకు నంబంధిం చిన 
పరికరాలు, ఆచారాలు, గృహపరికరాలు, వివిధకళ లక సంబంధించిన వస్తుషు 
లను (పదర్శిసారు, 'కాని మానవుడు ఈ వస్తువుల్ని ఏ విధంగా వువయోగం 
వాడు, వాటితో ఏంచేసేవాడు, దుస్తులను ఏవిధంగా ధరించేవాడు. ఆభరణాలను 
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ఎలాతొడుక్కు_నేవాడు అని మనకుతెలియదు. అందువల్ల కొన్ని _పదర్శనా 

లయాలను సజీవ(పదర్శనాలయాలుగా నే తీర్చిదిద్దారు. దీనికోనమే ఉద్యోగులను 

నియమిసారు. ఆ ఉద్యోగులు పని వేళల్లో తమదుస్తుల్ని తీసివేసి, సాంపదాయిక 
మైన వే వెషభూషణాలను ధరించి (పాచీన 3 కాలంనుంచి ఒకతరంనుంచి మరొక 

తరానికి సంక్రమించిన వివిధ వృ త్తివిద్యలను (పదర్శిసారు. ఈ  _పదర్శనా 

అయాలు మనల్ని గతకాలంలోకి తీసుకువెళ్ళి అప్పటి సంస్కృతిని సజీవంగా 

చూపిసాయి. 

దేశంలో (పతి _పాంతమూ ఒక సాంస్కృతిక కేంద్రమే. (ప్రతి 

పల్లెటూరు ఒక జానపద విజ్ఞాన కేందమే. (ప్రతిరాష్ట్రంలోను ఆయాభాషా 

సంస్కృతులను తెలుసుకునేందుకు తగినట్లుగా పెద్ద వస్తు పదర్శనాలయాల్ని 

ఏర్పాటు చెయ్యాలి. మనం జానపదవస్తు (పదర్శనశాలసు ఏవిధంగా రూపొం 

దించాలన్న దానికి ఉదాహరణగా మైసూరులోని జానపదవస్తు_పవర్శనాలయాన్ని 

చెప్పుకోవచ్చు. 

మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలోని కన్నడ అధ్యయన సంస్థకు అనుజం 

ధంగా జానపదవస్తు (ప్రదర్శనాలయం ఉంది. ఒక దళాబ్దం (క్రితమే ఏర్పాటై 

దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ వస్తు! పదర్శనాలయంలో ఉండే వివిఢ విభా 

గాలు, వాటిలో భ[ద్రపపరచబడెన వస్తువులు, కర్నాటక సం స్క్టృతీవైై విధ్యాన్ని 

కళ్ళకు కట్టినట్లు చూ పు తున్నాయి ఈ వ పదర్శనాలయంలో వేలకొద్దీ వస్తు 

సంస్కృతికి సంబంధించిన వస్తుపులు న్నాయి, ఇది ఒక విశాలమైన భవనంలో 

శాస్త్రీయరీతిలో ఏర్పాటయింది. వస్తువులను 'సేకరించేటప్పుడు వాటికాలం, 

(వదేశం, ఎన్ని సంవత్సరాల (క్రితం వాడుకలోఉంది, సేకరించిందెప్పుడు, ఆ 

(పాధాన్యం ఏమిటి, వగై రా విషయాలను తెలుసుకోడం జరుగుతుంది. ఈ 

వస్తు[పదర్శనాలయంలో : వివిధ గృహోపకరణాలు, 5 రోహవస్తుపులు, మట్టితో 

చేసినవి, వివిధపృత్తులకు సంబంధించిన పరికరాలు, ప్యవసాయోపకరణాలు, 

దుస్తులు, ఆదివాసుల గృహాల నమూనాలు, వారి వస్తుపులు ఆయుధాలు, 

చెక్క_డపు పనులు, యక్షగాన బయలాటల వేషభూషణాలు, తోలుబొమ్మలాటల 

వస్తువులు, కొయ్యబొమ్మలాటల వస్తువులు, పూశాసామ (గి, వాద్యాలు, జానపద 

చిత్రాలు, క్రీడాసాధనాలు, పిల్లల ఆటపాటలకు సంబంధించినవి, తేరు, (గామ 
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దేపతలు, కొయ్యతో చేసిన అనేక (ప్రతిమలు సేకరించిపెట్టారు. వస్తుపులను 

మాత్రమేకాక ఈ (పదర్శనాలయానికి అనుబంధంగా గేయాలను, కథాగేయా 

లను, ఇతర మౌఖిక సాహిత్యరూపాలను ధ్వనిము ద్రణద్వారా భద్రపరచడం, 

అప్పుడపుడు జానపద సాహిత్యరూపాలను (ప్రదర్శించడం, జానపదనంగీ 

తాన్ని (ప్రదర్శన శాలలోని అన్నిగదుల్లో వినిపించేద్దు చేసి దాని మాధుర్యాన్ని 

చవి చూవడం వంటి కార్య(క్రమాలుకూడా ఈ వస్తు పదర్శనాలయంలో జరుగు 

తున్నాయి. మైసూరులోని జానపద వస్తు_పదర్శనాలయంలోని వస్తువుల పము, 

భాగాలివి (వాఃజీ. శు. పరమశివయ్యు, జానపద, 1878, పు (8); 

[. నిత్యజీవితంలో వాడేవస్తువులు 

ల. యక్షగానబయలాటల వేషభూషణాలు 

$* వివిధరకాల బొమ్ములాటల బొమ్మలు 

4. లోహపు సామానులు 

రీ. పూజా 'వస్తువులు 

§. వాద్య విశేషాలు 

7. జానపద చ్మితకళ 

8. కొయ్య చెక్క_డపుపనులు 
$. ఆయుధ విశేషాలు 

10. వ్యవసాయ సాధనాలు 

11. మట్టితో చేసిన వస్తువులు 

12. అల్లికపు పనులు 

18. వివిధ వృత్తులకు సంబంధించిన పరికరాలు 

14. ఉడుపులు 

| ర్, ఆదివాసుల వస్తువులు 

16. కసరత్తు నస్తుపులు 

17. (క్రీడా సాధనోలు 
18. పిల్లల సొమ(గి 
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19. కొయ్యతోచేసిన విగ్రహాలు మొ1వి.. 

20, తేరులు 

21. ఇతర -అపూర్వవస్తువులు 

వస్తు పడర్శనశాల చేయవలసిన సనులు ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలుగా 

వుంటాయి. 1. వస్తుపు ల్ని "సీ కరించడం 2. సేకరించిన వస్తువుల్ని కాపాడడం 

కి, వస్తువుల్ని సరైన న భంగిమలో, సరై న స్థలంలో (పచర్శించడం 4. వ పస్తు 

సంస్కృతిని గురించిన పఎళి శోధనకు అవకాశం కలిగించడం. 

వస్తువుల్ని సేకరించడమం టే ఏదో ఒక వస్తువును, ఎక్కడో ఒకచోట, 
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సేకరించడంకాదు. సేకరిం చిన వస్తువుల్ని కాపాడడం 

చక్కగా (పదర్శించడం కూడా ఒక కశ్చ 

ఆం(ధదేశం (పత్యేక సంస్కృతికల జనసముదాయంతో కూడీన 

భౌగోళిక (ప్రదేశం. తెలుగు సంస) శస తి అంటే ఏమిటి, అది వేరు న సంస్కృ 

తుల కన్నా ఏయే విషయాల్లో భిన్నమైంది అని తెలుసు కోవాలం పే వస్తు 
సంస్కృతిని భ(ద్రపరచడం_ ఒర మార్గం, భావితరాలవారుఇది మన సంస్కృతి 

అని చెప్పుకునేందుకు. తగ్గట్టుగా ఒక జానపద వస్తు ప్రదర్శనా లయాన్ని 

బృహత్సిమాణంలో ఏర్పాటు చెయ్యడం అవనరం, 



నానపదరళలు 
జానపద విజ్ఞానంలో అధ్యయనం చెయ్యాల్సిన చివరి (పముఖు 

విభాగం జానపద కళలు. మౌఖిక జానపద విజ్ఞానం, సొంఘికాచారాలు, పస 

సంస్కృతి అన్న మూడు విభాగాలతో ఇంతవరకు పరిశీలించిన వజాసపట్ 

అంళాలలో కళాత్మక గుణం లేక పోలేదు. మొదటి విభాగంలోని కవిత్వం, 
కెండవ నిభోగంలోని వినోదాలు, మూడవ విభాగంలోని చిత్రకళ, శిల్చం 
కళలే. సంగీతం, నృత్యం, రూపకం అసృది పై వాటితో (పత్యకం గానో, 

పరోక్షంగానో సంబంధం కలవి. అయితే కవిత్వాంశకే (ప్రాధాన్యం ఖం టీ 

అది మౌఖిక విజ్ఞానంలో చేరుతుంది. వేక పాట, సేషం, అులంరొదాలు, 

సంగీతం, నృత్యం మొదలయినవన్నీ కలిసి కోలాటం వంటివి రూపొందితే 
అడి జానపద కళ అనే (పత్యేక విభాగం కిందికి వస్తుంది, యస్తే యతగోస 

సాహిత్యం మోఖిక కళ అయితే (యతగానమంకే తంజావూర యక్షగానం 
కాదు, జానపదుల యక్షగానం) సాహిత్యంగా, రంగస్థలం మీద _పదర్శించి 

బడితే కళగా పేర్కొనబడుతుంది. శాస్త్రీయంగా అధ్యయన0 చేసేటప్పుడు 
“వానపద కళలు” అన్నపదాన్ని పారిభాషిక శబ్దంగా స్వీకరించాలని తీని 

సారాంశం. కళ అన్న విస్ఫృతార్థ ద్యోతకమైన పదం జానపద విస్ణానంలో 
పరిమితార్థంలో వాడ బడుతున్నది. సంగీతం, నృత్యం, రూపకం అనే 

. మూడింటికి సంబంధం ఉన్న వాటిని జానపద కళలుగా విద్వాంసులు 

పేర్కొన్నారు. | 

సాంపదాయికంగా మనవారు ఆరవై నాలుగు కళలను పేర్కొంటూ 
వచ్చారు. కవిత్వం, సంగీతం, చితలేఖనం, శిల్పం, నాట్యం అన్నవాటిని 
లలితి కళలని చెప్పడం పరిపాటి. అయితే జానపద కళల విషయంలో నం గీత 
నృత్య రూపకాలనే (ప్రధానంగా తీసుకోడం జరిగింది. జానపద కళలతో ఈ 
మూడింటిలో ఒక్కటి గాని లేక రెండు, మూడు గాని ఉండాలి, నం గీతంలో గాత సంగీతం, వాద్యనం గీతం వుండవచ్చు. నృత్యం నంగీతంతో కూడినది 
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కావచ్చు. పండుగలకు సంబందించిన నృత్యం ఉండవచ్చు ; ఇతర వినోదా 

అకు సందంధించినదె ఉండవచ్చు. 
న. 

రూపకం మి (శశకళ కౌబట్టి కవిత్వం 

వినోదం, చిత్రకళ, వేషభూషణాలు మొదలై నవన్నీ అందులో కలిసివుంటాయి, 

జానపదకళల్లో ముఖ్యమైన వాటిని విభజించి ఈ (క్రిందివిధంగా చూపవచ్చు, 

జొనపద కళలు 
| 

| 
నంగీతం నృత్యం రూపకం 

J | 
| 1. | | | 

వాద్య గాత పాటతో పాటలేకుండా ధార్మిక లౌకిక 

కళ అన్నపదాన్ని పరిమితార్థంతో తీసుకోడంతోబాటు 'జానపద కళలు? 

వేరే కళలకంటె ఏ విధంగా ఖిన్నమైనవి, వాటి విశిష్ట లక్షణాలేమిటి అన్న 

విషయాన్ని కూడా పరిశీలించాలి. జానపద కళలకు జానపద విజ్ఞానం లోని 

ఇతర విభాగాలలో పెక్కి౦టికి సంబంధ ముందని ముందే చెప్పబడింది. 

సంగీతనృత్యరూవకాలు మూడింటితోను జానపదసాహిత్యానికి సంబంధ 

ముంది. అప ఈ మూడింటికి పండుగలు, ఆటలు, వినోదాలు, నమ్మకాలు, 

మతం మొదలై న వాటిలో సంబంధం ఉంది. సంగీతంలో వాద్యాలు, రూప 

కాలలో వేషభూషణాలు, చిత్రకళ, శిల్చం మొచలై నవి వాడడం జరుగుతుంది, 

అందువల్ల జానపద కళలు మిగిలిన జానపద విజ్ఞా నాంశాలు పరస్పరం పూరక 

మైనవి. 



జానపద సంగితం 

సాం(పదాయికంగా జనసముదాయంలో (ప్రచారమెన సం గితం జాస 

పద సంగీతం. అరవె నాలుగు కళలలో సంగీతం ఉత్తమమైనదని, మొదటి 

దని చెపారు. దీనికి ఒక్కడు కర్తకొదు. ఇది సామూహికంగా విడొసం 

-” చెందిన కళ. శిష్ట సంగీతంలోలాగా జానపద సంగీతానికి క్రీరనకారులంటూ 

వుండరు, ఇది అందరి సొత్తు. వై విధ్యంటోలెడంత కనిపించినా జానపద 

సంగీతం సరళమెనది. శాస్త్రీయ సంగీతాని కుండే కట్టుబాట్లు దీనికి అపు, 

(ప్రామాణిక పద్దతి అంటూ జానపద సంగీతానికి నిర్దిష్టమైనదేపీ లేదు. వివి; 

తాళాలతో పాడడం జానపద సంగీతంలో (ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా 

సులభమైన రీతిలో ఉంటుంది. ఏదైనా తంతీ వాద్యమో. చర్మివాద్య మయో 

ఉంచేడాలు. అవేవీ లేకున్నా కూడా పని జరుగుతుంది.ఆ(ఫికొలో జానపదులు 

సం గీతాలలో ఎక్కువ వాద్యాలను వాడుతారు. ఆధునిక జాజ్ నం గీతానికి 

ఆఫ్రికా జానపద సంగీతమే మూలమయింది, వివిధ దేశాలలో వై వివ్యమయ 

మైన సంగీతం వినిపిస్తుంది. జిప్బీల పల్లి జానపద సంగీత (పడారానికి చాలా 

సహాయం జరిగింది. రష్యాలో జానపద నంగీతం జాతీయ భావాలు 

పెంపొందించడానికి సహాయపడింది. జానపద సంగీత కార్యక్రమాల నిర్వ 
హజకోనం ఇంగ్లండు, ఐర్లండు, ఆమెరికా మొదలైన చోట్ల ఆ 'నే క 

సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. భారత దేశం జానపద సంగీతంలోని ఆఅన్నిర కాలు 

కలది. మహోన్నతమైన సాంస్కృతిక పరంపర ఉండే ఈ దేశంతో (పతి 
భాషా జానపద సంగీత సంపత్తుతో కళకళ లాడుతూ వుంది. దేవేందనత్యార్ధి, 
ఎల్విన్ , ఆర్చర్, హటన్, హిమెం(టాఫ్ మొదలై న వారు జానపద గేయా 
లను పెద్ద మొత్తంతో సేకరించి, నంగీతాన్ని అలాగే ధ్వని ము[దణ చేసి 
ఈ క్షేత్రానికి చాలా ఉపకారం చేశారు. _ భారతదేశంలోని జానపద గేయాల 
సంగీతాంశను పరిశీలించిన విద్వాంసులు శాస్త్రీయ సంగీతానికి మూలం, పునాది 

జానపద పంగీతమే నన్నారు. దీన్ని కొందరు శాస్త్రీయ విద్వాంసులు ఒప్పు 

కోక్ష పోవచ్చు. నాగరిక సంపర్కమే లేని అడివి (పదేశాల ఆదివానుల సంగీ 
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తంలో నేటి శాస్త్రీయ సంగీతానికి సంబందించి అనేక రాగాలు, రాగచ్చాయలు 

వినిపినాయి. “ఉదాసారణకు కర్నాటక ంలోని నాగరహోొ శి దగ్గర నివసించే 

బెట్టకురుబరనే ఆదివాసుల పాటలలో ఖరహార (పియరాగంలోని అనేక స్వర 

సంచారాలను చూడవచ్చు” (కన్నడ విశ్వకోశ సం. (ప, 708). “భారత 

దేశంలోని న నాగా జనుల్లో పాళ్చాత్యసంగీతంలాంటి సాంగత్య పద్ధతి (హార్మో 

నిక్ మ్యూజిక్ ) కనిపిస్తుంది. భారత దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో రాగ ప్రధాన 

మెన (మెలొడిక్) స నం గీతం వినబడుతుంది. భారత జానపద గాన పద్దతుల్లో 

సమానగుణాలు గమనార్భమైనవి. గుజరాతులో దుహోలు, మహారాష్ట్ర లావ 

ణులు, ఒరిస్సాలో గీత కావ్యాలు, Fr తర కర్నాగాక్రంలో గీగీవడాలు, పొత 

మైనూరు లావణులు- వీటి అన్నిటి లోని 'నాదరూవంలో పోలిక అద్భుత మైనది” 
(కన్నడ విశ్వకోశం సం, 7 వు . 109-710). 

సంగీతంలో వాద్య సంగీతం, గాత సంగీతం, సాహిత్యం అన్నవి 

మూడు (వధానే భాగాలు, వాద్యనం గీతం (ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చు లేక గాత 

సంగీతానికి సహకారిగా ఉండవచ్చు. జానపద గేయాలతోగాని, కథాగేయాలలో 

గాని అనుబంధంగా పొడే సంగీతానికి ఎక్కువ వాద్యాలు అవసరంలేదు, 

ఒకటో రెండో ఉంపేచాలు, వాద్య సంగీతం అరవై నాలుగుకళల్లో ఒకటి. 

వీణావేణు మృదంగాలు వాద్య (తయమని వేదకాలంలోనే వాడుక, భారత 

దేశంలో అయిదువందలకం కె ఎక్కుప వాద్యాలున్నాయి. వీటిలోకొన్ని తం|తీ 

వాద్యాలు, కొన్ని లోహ వాద్యాలు, కొన్ని చర్మ వాద్యాలు, మరికొన్ని ఊ దే 

వాద్యాలు. ఇవన్నీ చేతిగో తయారు చేసేవే. వొస్తు దృష్టితో కొందరు తంత్రీ 

వాద్యాలని, వాయు వాద్యాలని, తాళ వాద్యాలని విభజిస్తారు. సం గీత వాద్యాలను 

సూత్యుంగా పర్తీకరించిన క కొందరు మేళవాదాః పిలు, దేవాలయ వాద్యాలు, రణ 

వాద్యాలు, జానపద వాద్యాలు అని నిభణిం చారు, 

1. మేళవాద్యాలు : సుతి వాద్యాలు-త ౦బుర మొ॥వఏ. 11) లయవాద్యాలు-- 

మృదంగం వంటివి, Il) సంగీత వాద్యాలు--వఏణ, ఫిడేలు, నాదస్వరం 

మొ1ని, 

2. దేవాలయ వాద్యాలు: తంతార, ముఖవీణ, శంఖం, గంట, నగారా, జేగంట 

మొ॥వి, 
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లే. రణవా ద్యాలు : భేరి, దుందుభి, వంటివి. 

వం జానపదవాద్యాలు : ఏకనాదం, తంబుర, కొమ్ము, పిలన గోవి, డప్పు 

మొ॥వి. 

జానపద వాద్యాలలో పైవాటిలో అన్నిరకాల వాద్యాలూ ఉన్నాయి. 

తంతీ వాద్యాలు ఎక్కువగా జానపదుల వాడుకలో లేవనే చెప్పాలి. తోంబుడో 

మొదలై నవి శుతికోనం వాడుతారు. ఊదేవి, మీచేవి, కొ "ఫేవి ఈ వాద్యా 

లలో ఉన్నాయి. సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వీటిని ఉపయోగించడం జరుగతుంది. 

తాళాలు, గంటలు, నగారాలు, గజ్జలు, కడియాలు, కోలలు, మైల, పిల్లన 

(గోవి, కొమ్ము, తప్పెట, చిరతలు మొదలై నవాటిని గేయాలకు అసుబంధంగా, 

నృత్యానికి అనుబంధంగా, జాతరలు, రథోత్సవాలలో వాడుతారు. వీటిని ఉఃద 

డానికి, కొట్టడానికి. అన్నిటికీ ఒక సాం(ప్రదాయికమైన పద్దతి అంటూ పుందడి, 

జాతరలు మొదలైన సమయాల్లో వీటి శబ్దం వీరా వేశాన్ని కలిగిస్తుంది, 

జానపద సం గీతం-స్వరూపన్వభావాలు: 

జానపద సంగీతంలో కూడా కొన్ని శాస్త్రీయ రాగాలు, తాళాలు ఉండ 
వచ్చు. ఆది, చాపు, రూపక తాళాలు ఎక్కువగా వినిపిసుంటాయని నంగీ 
తజ్జులంటారు. (వతి మధ్యమ రాగాలలో, అహూర్య రాగాలలో జానపద గేయా 
లుండడం అరుదు. కొంచెం నాజూకైన స్త్రీల పాటలు, పెళ్ళిపాటల్లో రాగొ 
లుంటాయి. లాలి పా ఎల్లో ఆనంద భై రవి, నీలాంబరి మొదలై న రాగాలు పిని 
పిసాయి. జానపద గేయాలు ఎప్పుడూ ఒకే స్థాయిలో వుండవు గుంట్పగా 
పాడుతున్నప్పుడు కూడా ఒకరు ఒక స్థాయిలో మరొకరుమగో స్థాయిలో పాడడం 
కూడా అరుదుకాౌదు. ఈ పాటలకు రాగనిల్లేళం చేయడం చాలా కష్టం. మొ త్తం 
మీద జానపద సంగీతం సర్దుబాటు స్వభావం కలదని చెప్తే తప్పుల నేదు. 
సాంపదాయిక సంగీతం చాలావరకు ఇలాంటిది." పద గేయాల నంగి 
తాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడానికి కొ త్తకొ త్త పద్దతులు మరోక వస్తున్నాయి. 
సంగీతం స్వభావాన్ని బట్టి 60౧౧౧౭55, scales, intervals, tonality, 
melodic Contour అనే విభాగాలను పరిశీలించాలని విద్వాంసులంటారు 
(Maria Leach Ed, 1975: 1041). ఇది పాశ్చాత్య సంగీతం మాట, 
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శాస్త్రీయ సంగీతానికి జానపద సంగీతానికి ఉండే భేదాన్ని 
చూపి కొంతవరకు జానపద సంగీతం స్వరూపాన్ని తెలియ జెప్పేందుకు 

కొందరు విద్వాంసులు (ప్రయత్నించారు. జానపద సంగీతం సామాన్యజన 

హృద్గత మైనదని, శాస్త్రీయ సంగీతం సంగిత శాస్త్రజ్ఞుల వైదుష్య ఫలమని 

కొందరన్నారు. నాగరకుల సంగీతానికి సామగానం (ప్రాతిపదిక అని మరి 

కొందరు సామవేదంతో సామ్యాన్ని తీసుకు వచ్చారు. సామగాన [ప్రసారం 

మూడు, నాలుగు స్వరాలకం జజ మించదని, మధ్యయుగాల నాటికి దానినుంచి 

స ప్రన్వరయుతమైన శాస్త్రీయ సంగీతం ఉద్భవించిందని చెపారు, సంగీత 
శాస్త్రవే తృలైన పి. సాంబమూర్హిగారు జానపద సంగీత లక్షణాన్ని నిర్దేశించి 
ఇలా చెప్పారు (తెలుగు పల్లెపాటలు, ఉ పోద్దాతం) : 

1. స్వర పరిమితి తక్కువగా నుండటం, సాధారణంగా సప్త ప్ప స్వర శ్భి సొయిని 

మీరిపోదు. పాడేవారు సంగీత శికణ పొందని వారు గనుక ఇది సహజం. 

Co . పతి మధ్యమ స్వరం లోపించడం, ఈ న్వరం విద్వాంసుల 

స్వరం అవడం వలన అశికితకంఠాలకు ఒదుగదు. అయితే 'పెళ్ళిపాటల 

వంటి నాగరకమైన పల్లె పాటలలో కొన్ని పంతురానళిలో పాడతారు. 

5, సాహిత్యంలో మాటలు మరీ ఎక్కువగా వాడటం. 

4. సువ్యవస్థితములై న నంగతులుకాని, స్వరదీర్ష కరణాలు గాని లేకపోవడం, 

It . సాహిత్యం ద్విపాద చరణాలుగా గాని, చతుష్పాదాలుగా గాని ఉండటం. 

(పకృతి దత్తంగా వచ్చిన (శుతిజ్ఞానమే జానపద సంగీతానికి జ్రీవమని 

ప్పవచ్చు. శాస్త్రీయ సంగీతానికి కూడా (శుతి ముఖ్యమే. జానపద సంగీ 

తాన్ని శ్రుతి తప్పకుండా లేక చాలావరకు ఆదే (శుతిలో కొనసాగించడానికి 

కాపలసిన శ క్తి డానపదునికి (పకృతి ద త్తమైనది. శభ్లానికి నాదానికి వుండే 

భేదం శానపదునికి గూడా తెలుసు. శబ్దాలన్నీ నాదాలు కాపు, పదాలన్నీ సంగీత 

న. ౪ 
™ 

£ 

స్వరాలు కాదు, 

తెలుగు పాటలలో వినిపించే సంగీతం స్వభావాన్ని బట్టి, శాస్త్రీయ 

సంగీతంచో దాని సంబంధాన్ని బట్టి కొన్ని విధాలను గుర్తించవచ్చు, శాస్త్రీయ 
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సంగీతాన్ని అనుకరిస్తూ వెలువడినవి మొదటి విధం. దేవతాస్తుతులు, - హార 

తులు, పౌరాణిక గీతాలు మొదలై న వాటిలో శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అనుకరిం 
చడం చాలావరకు కనిపిస్తుంది. పెళ్ళి పాటలు, స్త్రీల పాటలనే పేరుతో ఉన్న 

మరికొన్ని పాటలు వీటికంపె కొంచెం దేశీయ సౌరభంకలవి. యక్షగానాలు, 

బయలాటలో వాడేవి మరొక రకం. దేశీయరాగాలు, ళాస్రీయ రాగాలు మిశోమె 

వీధిభాగవతం వంటి (ప్రదర్శన కళల్లో ఉపయోగింప బడుతూ వుంటాయి. జాక్ 
రల్లో, రథోత్సవం వంటి వాటిల్లో ఉపయోగింపబిడే వాద్య సం గీతం మరొక 

రకం. 

శాస్త్రీయ సంగీతం కంటె ఎక్కువగా జన సముదాయం కోసం, జన 

సమూహం సహాయంతో, సామాజిక స్పృహతో వెలువడుతుంది జానపద 

సంగీతం, భావోద్వేగ (పధానంగా, దియ ర్క అధివ్యకి, క్రి (ప్రాధా న్యం ఇస్తూ 

వెలువడి నట్లుగా అనిపించినా, జానపద. నంగీతమూ సామూహిక ఆకాంక్షలకు 

ఆశయాలకు అనుగుణ౦గా వెలువడు తుందనే విషయాన్ని మరిచి పోరాదు, 

ఏదై నా విశిష్టమైన శైలిని సాధించడానికి, వీరా వేళం కల్లించడానికి,కొ త్రకొ త్ర 
నడకల కథనంలో సాధించడానికి స్వరాలను మిశ్రం చేయడం, స్వరం 

దేన్నయినా అవసరం కంక ఎక్కువగా లాగిలాగి గానం చెయ్యడం మొదలై 

నవి గుర్తించగలం. (పయోజనానికీ తగ్గట్లుగా జానపద సం గీతంలో స్వరాలు 

ఉపయోగించడం జరుగుతుందనడానికి. లాలిపాటలనే ఉదాహరణగా చెప్ప 

కోవచ్చు. లాలి పాటల చివరఎక్కువగా “రి*, “సి అనే స్వగాలు వినిపిసాయి, 

“ర* జడమైన మనస్సు ఒక విధమైన ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళేట్లు, చేస్తే “స 
దాన్ని ఒక్కసారిగా కింది స్థాయికి వచ్చేట్లు చేస్తుంది. ఇది నిద్రను తెప్పి౦ 

చేందుకు సహాయం చేస్తుంది. 

అర్చిక (ఒక స్వరం), గాధిక (రెండు స్వరాలు), సాయిక (మూడు 

స్వరాలు) స్వరాంతర (నాలుగు స్వరాలు) అనే నాలుగు రకాల స్వరాల గీతా 

లను సంగీతకారులు రచించారు. నాలుగు కంచు ఎక్కవ స్వరాలతో, ఆరో 

హణావరోహణాలతో ఉండే వాటిని రాగాలన్నారు. మొదటి నాలుగు న్వరాలతో 
ఉన్నరచనలను దేశి లేక జానపద సంగీతమని చెప్పవచ్చు, లేక. అలాంటి 
శా శ్రీయసంగీతాన్ని జానపదసంగీతం (ప్రభావంవల్ల జనించిందని చెప్పవచ్చు. 
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సంగీత శాసా9నికి సంబంధించిన మహా[గంజాలలో రాగసంబంధమైన 

ఉదాహరణలు దొరకుతాయిగాని , స్వరాలకు సంబంధించినవి దొరకవు, స్వర 

సంబంధమైన లక్ష్యాలను మనం జానపద సంగీతంలో వెతక వలసిఉింటుంది. 

పెన చెప్పిన కారణాల వల్ల జానపద సంగీతానికి రాగాలను అన్వయించి 
చెప్పడం వల్లి ఎక్కువ వయోజనం కలగదు. అయినా శాస్త్రీయ సంగీత 

(పభావం వర్తి ఉద్భవించిన గేయాలలో కొన్ని రాగాలు, రాగచ్చాయలు కని 

పెంచడం మాత్రం పరిశీలనార్హ ౦. భూపాలం, బౌళి, నవరోజ్, హిందోళ 

మొదలై నవి కొన్ని పాటలలో వినిపించే రాగాలు. . 

జానపద సంగీతం ఉత్స శి: 
వాత 

భారతీయ సంగీతానికి నటరాజు అధిదెవతని, మూలం సామ వేదమని 

చెప్పడం వాడుక. జానపద సంగీతానికి సామగానానికి ఉండే పోలిక గణనీయ. 

మయింది. మనుష్యుని మూల గానపవ త్రి జానపద నంగితానికి ఏ విధంగా 

కారణ భూతమయిందో, అ స్తే సామవేదాని కీ కారణ మయిందని విద్వాంసులు 

అభిప్రాయ పడ్డారు. శాస్త్రీయ సం గీతం ఉద్భవించడానికి ముందే జనసామా 

న్యులకు సహ జమైన సంగీతం ఒకటి వుండేదని నాట్య శాస్త్రంలో భరతుడు 

జానపద సంగిత పుట్టుక ఎప్పుడు జరిగిందన డానికి సమాధానం 
రాబట్టడం చాలాకష్టం. మానవుడు సంతోషాన్నో, దుఃఖాన్నో వ్యక్తం చేయ 

డానికి కూనిరాగాలు తీసిన నాడే నంగీతంలో (పాథమికావస (ప్రారంభమయిం 

దనవచ్చు. ఒత విధంగా జాసపద సంగీతం స్వయంభువు అని చెప్పాలి, 

 సామవేదంకాని, మరే సంగీత శాస్త్రంకాని, శాప్రీయ రాగాలుగావి జానపద 

సంగీతానికి మూలం కావు. మానవునిలో మూలభూతంగా ఉండే (ప్రవృత్తులను 
అభివ్య క్ర కం చెయ్యాలనే తీవ్ర ఆకాలశే జానపద సంగీతానికి | తోవ తీసింది. 

జానపద సంగీతం పైన (ప్రత్యేక కృషి సల్పిన వింజమూరి " పీతాదేవిగారు 

_ జానపదసం గీతం వికానం చెందిన విధాన్నిఈ (క్రిందివిధంగా విభజించి చెప్పారు 

(తెణగువాణి, సంపు. 8. సంచిక 1, పు. 24, 1878 24). 1. ఆదిమవాసు 
లై న. ఆటవికులు పెట్టిన పొలికేకలు (38౪806 6119) 2, ఆ నాదపు తున 
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కల్నే మళ్ళీ మళ్లీ రెట్టించి పలికే అసంపూర్ణ సంగీత వాక్యం (Musical 
phrases) క. అటువంటి అసంపూర్ణ సంగీత వాక్యాలను కొన్నింటిని 
కూర్చి పాడడం (balance of musical phrases) 4. తుదకు ఒక (వత్యేక 

(శ్రుతిని (1002106౧౯6) ఆధారం చేసుకొని, (పధాన సంగిత వాక్యాన్ని 
(principal phrase) పదేపదే లెట్టిస్తూ మిగిలిన వాక్యాలసు కలిపి పాడడం. 

ఆదిమ మానవుడు నృత్తం చేస్తుండిన కాలంలో ఆతని అవయవల 
కదిలికకు అనుగుణంగా కొన్ని శబ్దాలుపలకసాగాడు. మొదట నృ_తం, తర్వాత 
అర్థరహిత మైన నాదభరిత మైన శబ్దాలు, ఆ తర్వాత అర్థం కలిగిన పదాలు 
చేరి పాట పుట్టింది. జానపద సంగీతంలో నృత్యానికి సంబంధించిన పద 
రహిత సంగీతమూ ఉంది. సాహిత్యంతో కూడిన సంగీతమూ ఉ౦ది. జాన 
పద్ వాద్యాలను వాడడం మానవుడు (పకృతినుం చే నేర్చుకున్న విద్య అని 
పిస్తుంది. జానపద వాద్యాలు చాలావరకు సరళ మైనవి, (పకృతి శబ్దాలను అనుక 
రించేవి. మనిషిలో ఆవేశాన్ని పుట్టించేవి. 

తెలుగు జానపద సంగీతానికి వందల ఏళ్ళుగా (పాణ భిక్ష'పెట్టిన వారు 
భికుకగాయకులు. పాల్కురికి సోమన, నన్నెచోడుడు మొదలై న వారు అనాటి 
గాయకుల్నిగురించి, వివిధ గీతాలను గురించి చెప్పడం అంతకు కొన్ని వందల 
ఏళ్ళనుంచే సంగీత పరంపర వర్ధిల్లుతూ వుండిందని తెలుపు తుంది, ఆంధ్ర 
దేశంలోని ఆదిమవాసులై న యానాదులు, నవరలు, కోయలు, చెంచులు మొర 
లైన వాళ్ళు అప్పటికీ ఇప్పటికీ సంగీత (ప్రియులే. ఈ ఆదివాసుల పాటం 
(పనారం మూడునాలుగు స్వరాలకు మించదు. యానాదులు చిన్నపిల్ల లంతా 
నిద్రలో ఆదమరిచిన తర్వాత ని|టాతికి కట్టిన తోలు తప్పెటకు సెగచూపి 
చిందు (పారంభం చేసి పాటలు తోడుచేసారు, “యానాదులో ఎట్లుబొయ్యిరో' 
అనేపాట *యానాదులో ఎర్రగడ్డలో? అనే పాఠాంతరంలో నెల్లూరుజిల్లాలో 
అందరు పిల్లలకూ చిరపరిచితమే. “వండిటి మీది సారకాయ ఎవరికిన మే? 
రెడ్డోరికా? కాదు, కమ్మోరికా? లేదు. కరణానికా? పోనీ మునిపీబుకా? అనే 
పాటా (పసిద్ధమే. సోదెకు కూడా యానాదికి తప్పెట అవనరం. మట్టికుండ 
అంబచుచుట్టు ఊనిన గొ (రెతోలునో, . మేక తోలునో బిగి స్టే యానాది వాద్యం 
తయారవుతుంది. లేత మంటపైన వెచ్చ చేస్తే యానాది చిందుకు తగిన శబ్దం 
సిద్ధమవుతుంది. .. 
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ఆదివాసుల విషయం ఇట్లుండే “శానపద భిక్షుక గాయకులై న పిచ్చు 

కుంట్లు, శారదకౌం (డు, వీర ముష్టులు, జంగాలు, భాగవతులు, గం గి రెద్దుల 

వారు, దాసర్లు, బుడబుడకల వారు, బవనీలు, కొమ్మువారు. జక్కులవారు. 

బొమ్మలాట కాం(డు జానపద సం గీతాన్ని గాత సంగీత రూపంగా--రెండు 

రకాలు గాను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. వీరిలో చాలావరకు దేశ(ద్రిమ్మరులే. 

కథాగేయాలు పాడుతూ పాల్కురికి సోమనాథుని కాలంనుంచికూడా ఆంధ 

దేశానికి సుపరిచితులైన పిచ్చుకుంట్లు కన్నడ దేశానికి కూడా వెళ్ళి హెళవరు 

అనే పేరుతో (ప్రసిద్దులయ్యారు.. పిచ్చు కుంట్లలోని ఏడు ఉ పజాతుల్లో 

గంటవారు, తి త్తివారు వాద్యాల వల్లనే ఏర్పడగ్డాగు. శారదకాం(డు వాడే 

వాద్యాలలో శారద ఉంది. ఆడవాళ్ళ డిమ్మీీని వాడుతారు. నీరన్నల వారికి 

ఒగ్గువారనికూడా పేరు. ఇదీ వాద్యంవల్ల ఏర్పడిందే. శైవులై_న వీ"ముష్టి వారు 

జేగింటను లేక తప్పెటను వాడుతారు. బవసనీలు కూడా కొన్ని వందల సంవళ్చు 

రాలనుంచి ఆం (ధ్రదేశంలో (పసిద్ధ్దులు, క్రీడాభీరామంలో ఏకనీర ఎదుట నిల్చి 

పరశురాముని కధలు పాడినబవనీల పన క్రి ఉంది, వీళ్ళువాడేది జమిడిక లేక 

బవనిక. (శుతికోసం పంత పాటగాడు చిన్న జమిడికను వాయిస్తాడు పెద్ద 

జమిడికవలి గుండెల రే శబ్దం వస్తుంది. దాసర్లు తెలుగు దేశంలో. కన్నడ 

దేశంలో కూడా (ప్రసిద్ధులు. బుక్క_దాసరి, భాగవత దాసరి, దండె దాసరి, 

మాలదాసరి, నక్కాదానరి మొదలైన వాళ్ళున్నారు, స్రీ వేషం వేసి గజ్జెలు కటి 
తాళ మృదంగ ధ్వనులతో నాట్యం కూడా చేస్తారు. కిన్నెరనుకూడా వాయిస్తారు 
గొల్లసుద్దులు కొమ్ములు, వీంణాలు ఉపయోగిస్తారు. పెద్దడోలు వంటి వీర 

ణంతో బాటు శంఖాన్ని కూడా వీళ్ళు ఉపయోగిస్తారు, జంగాలు దుగ, 

గుమ్మటం మొదలై న వాద్యాలను సంగీతానికి వాడుకుంటారు. బుడిగెను ఇత 

డితోగాని, కంచుతో గాని చేస్తారు. ఈ విధంగా తెలుగుదేశంలో జానపద 

గాయకులు తమగా(త్రంతో, వాద్యాలతో జన సమూహానికి, ఏనుల విందుగా, 

కమ్మగా ఒక కొంత, గుండెలదిరేలా మరికొంత, చిందులు తొక్కిం చేలా 

ఇంకాకొంత సంగీతాన్ని తరతరాలుగా పోషించుకుంటూ పచ్చారు. 

| 

విభజన . 

ఆర్. ఎస్.బాగ్స్ జానపద విజ్ఞానానికి చేసిన వర్గీకరణలో (జానపద 

నిఘంటువు : 1188-47) సంగీతాన్ని C610 అనే విభాగం కింద ఇచ్చాడు. 
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ఆ విభజనలో గేయాలకు సంబంధించిన సంగీతం, కథాగేయాలకు నందం 

ధించిన సంగీతం, నృత్యసంబంధ సంగీతం, వాద్యాలు మొదలై సె సర్ది 

లున్నాయి. డా. బి. రామరాజుగారు ఫోక్లోర్ ఆఫ్ ఆం (ధ్యపదేళ” అనే 

సంగీతం, బయటి సంగీతం అని రెండు ముఖ్య 

ని 

శ కండతో నే ఆంగ్ల (గంథంల్ ఇంట్ల 

విభజబిసూ ఈ కింది విధంగా సూచించారు 
అవా! 

విభాగాల కింన సంతాగీ శ 

జో 

1, వరికోత సమయంలో చెట్లకు నీబృ పడుతూ, గడ్డి బండి మీద పడుకొని 

ఇంటికి తిరిగి వెళ్తూ, నీళ్ళలో దిగిన గేదెమీద కూర్చోని పొడే కూని 
రాగాలు, పొటలు. 

న, స్త్రీ పురుషులలో ఎసరై నా పనిపాొటులకు ఇంటినుంచి వెశ్ళేటప డు 

గానీ, పని అయిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగివచ్చేట పృుడుకాని పాడే. ఇని 

a న ర ల క ౧ వ ఇళ అల్లో న్య న ॥ సామూహిక గీతాలు, గీతనాయకుదు., జట్టులెక గుంపు కలిసిపాడే పాటలు, 

8. పని చేసేటప్పుడు పాడేవి. ఇవికూడా సామూహిక గీతాలే. గీత 
నాయకుడు పాడుతూప్పంే పొటనంతట్నీ జట్టు వారందుకుంటారు. బేగ్ష పల్లవి 
మాతం వంతపాడుత్రారు. 

4. (పదర్శన కళల్లోని కళాకారుడుగాని, కథాణేయాలనుపాచే గాథా రొరుత: 
కాని పాడేపాటలు, లేక పనిపాటల విరమసమయాతో సాగేవి. 

“ఇనా. 

వూ 

ఇంటో పాడే 
(ae) 

వెన చెప్పినవి బయట పాడే సంగీతానికి సంబం౦ధించిఫవి, 
వి ఈ (కింది విధంగా ఉంటాయి. 

KT an కం a గ్ల ఆ 1. పొద్దున మజ్జిగచలుకుతూ స్త్రీలుపాడే పొటుల్లోని సంగీతం. 

శ. పూజ ముగిసిన తర్వాత పాడే మంగళారతులు, 
ఏ. కథాగేయాలలో సంగీతం. 

శ, చినా పిల న్ నం. ీ గాణ బాలు అటలకు అనుబంధంగా పొణపాధథల్లోని నంగితోంళ 

అక వ ల ) 
సంగతఎలో వలని (సముఖపొ|తవహి". 0,౫ wae nh 

అం ' [5 లలా జొన పట్ట గీయాలి 

కధాగయాలను పాడే వాది 8 mm an గేయాలను డె వౌరికిగాని, వినవారికిగాని, వూపట్పగొవాలం సే పట WOT , 
1 ( Wit 

ey 
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తీరాలి. పల్తివి అన్నది (పాచీన కాలంలో లయబద్దంగా మనిషినృ త్తం చేస్తుం 

డగా శబ్దాలు తర్వాత పదాలు చేరి పాటరూపొందిన దశను గుర్తుకతెస్తుంది. 
పాటకు వెలుపల వుండే బాహ్యపల్లవిగాని, అంతరపల్లవి అనే పాటలో భాగ 
మైన పల్లవిగాని , మి(శమపల్ల విగాని ఉండవచ్చు, ఇలాంటి పల్లవిని బన 

సంగీతాన్ని నాలుగు విధాలుగా విభజించే (పయత్నాన్ని పే. కే. పి, ఉపాధ్యాయ 
చెశారు, (జి.ఎస్. మోహన్ 1981:149) పాటల్లో మాత్రలను, అక్షరాలను 

పదాలను, వాక్యాలను పునరావృత్తం చేయడం ద్వారా నాలుగు విధాల పాట 

లెర్బ్చడతాయని డా. కె. పి. ఉపాధ్యాయ (వాశారు. ఆనాలుగు ఈ (కిందివి. 

1. మూ తాసోభ (The 5/1129'6 insertion) 

2. వరసోభ (The letter inser tion) 

లి శబ్దసోభ (The word insertion; 

4. వాక్యసోభ (The sentence insertion) 

మొత్తంమీద సంగీతాన్ని (పాదేశికమైన విశిష్టలక్షణాలను దృష్టిలో 

వుంచుకొని విభజించవలసి ఉంటుంది. గాత్రసంగీతం, వాద్యసంగీతం, 
మి(శమసంగీతం అన్నవి మూడు (ప్రదాన విభాగాలుగా భావించవచ్చు. వీటిలో 

మళ్ళీ ఇంట్లో స్రీ పురుష బాలగీతాలు వసాయి. అశ్పై ఇంట బయట స్త్రీపురుష 

బాల గీతాలు మరోవిభాగం చెయ్యవచ్చు, వీటిలో మళ్ళీ పొలంపనుల్లో పాడేవి, 

భిత్తుక గాయకులు పాడేవి, కళాకారులు పాడేవి ఐగై రా ఉపవిభాగాలను చెయ్య 
వచ్చు. ఇలాకాక సంగీతశాస్త్ర బద్దంగా కూడా విభజనచేసే ప్రయత్నాలుచెయ్య 

వచ్చు. 

"వై శిష్య అధ్యయనం మొ॥వి 
రా అ 

'శిశుర్వే త్తి పశుర్వే త్రివే శ్రి గానరసంవణీః"* అని సాంప్రదాయికంగా 

చెప్తున్నమాట. సామాన్య జానపదునకి కావలసింది జానపద సంగీతమేగాని 

శాస్త్రీయ సంగీతంకాదు. శిశువులను పశువులను ఎక్కుపగా అలరిం 

చేది జానపదస౦గీతమే. ఎందుకంటే మానవుని మూలభూత (పకృతులకు 

దగ్గరగా, హృదయాన్ని ఆర్జ్రమొనరిం చే గుణంతో వెలువడేది జానపద సంగి 
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తమే. శాస్త్రీయ సంగీతం బొద్దిక పరిణతిని నూచించేది, బుద్దిని (పచోడిం 

చేది కాబట్టి జానపద సంగీతం లాగా ఆవేశాన్ని, ఉ ద్వేగాన్ని, సంతోషాన్ని 

ఇవ్వజాలదు. శాస్త్రీయ సంగీతం, జానపదసంగీతంలాగా శిశువులను నిద 

పుచ్చనూలేదు. పెద్దవారిని మేల్కొల్పనూలేదు. జానవదసం గీతంలో ఒక 
విధమైన సమ్మోహనళకి hypnotic PFcwer) ఇమిడివుంది. జాతర్లోగాని 

తృవాలలోగాని పాలొనేవారు కొన్ని “అద్భుతాలను? (ప్రదర్శించడానికి, డి 

దేవుడు ఒంటిమీడికిరావడానికికారణంస్వయంసమోహనం '5611 hypnosis) 

దా పరానే. ఈ విధ మెనస్ఫితికి చానపదులనుతీస కు వెళ్ళడానికి డానపవ సంగీతం 
ననూ 3 

చాలా ఉపకిరిసుంది. లాలి పాటల్లోకూడా సరళమెన నమ్మోహక గుణంపుండి 
ధి | యె 

జానపవ గేయాలను ఇప్పటికీ మనవారు సాహిత్య దృషితో మాత్రమే 

సేకరించడంలో ఎంతవరకు బౌచిత్యం ఉన్నవన్నది సం దేహమే. సాహిత్యాధ్య 
యనం చెయ్యకూడదని కాదు ఒకపాటకున్న విలువలో సాహిళ్యవు విలువ. 

చాలా చిన్న భాగం మ్మాతచొ. ఒకేఒక్క జానపద గేయాన్నిపాడే సమయం, 

పాడేవారు, వాద్యాలు, పల్లవి, ఖభాగోళిక వ్యా ప్రి, సామాదికం?ా వుంచే విలువ, 

సాహిత్యపరమైన సౌందర్యం, శై లి. ఛందస్సు, సంగీతం. మనోవై జ్ఞాని 
కంగా వుండేవిలువ-ఇఒన్నీ గమనించి సంపూ 

ఆవసరం వుంది, వౌద్యాలను గురించి (వ్రాసి 

రంగా అధ్యయనం చెయ్యాల్సిన 
(a3) 

ఇనె అది అర్హమయ్యేడెట్లాః 
Mr) 2 ఉం 

తంబుర మీటితే ఎభ్లుంటుదో, ఒగ్గువాయి స్తె ఏ శోబ్బ్దంవస్తుందో, సోవెచవం౦ంసపే. 

ఎప్టుంటుందో, బుడబుక్క_ లవాడీ శబ్దం ఎప్టుంటుందో ధ్వని ముదణ 

ద్యారానే తెలుసుకొనే వీలుంది. జానపద సంగీతాన్ని రచనద్వారా, ధ్యనిము(దణ 

ద్వారా, బొమ్మలద్వారా, చలన చిత్రం ద్యారా చూపి స్తేనే పూ ర్తిగా దానిస్వరూపం 

టోధప దేది 

జానపద సంగీత _పచారానికి కొంతమం (శ్రమించిన మాట చెప్పు 
కోవాలి, వింజమూరి అనసూయ, వింజమూరిసీతగాగలు ఈ విషయంలోకృషి 
చేశారు. అయితే జానపద సంగీతాన్ని శాష్త్రీయసంగీతానికి దగ్గరగా తెచ్చే 
(పయత్నం చెయ్యకుండా సహజమైన వాతావరణంలో, సహజమైన పద్యాలతో 
కానపద సంగీతాన్ని ఆకాశవాణి ద్వారా అందించి వుంటే, ఈ ఆకాశవాణి 
కం*కారులు జానపద క్షేత్రానికి చాలానహాయం చేసివుండేవారు, 
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(సపంచంలో వివిధ ప్రాంతాలలో శ్రానపద సంగీతాన్ని అనేక (పయోజ 

నాలకు వినియోగించుకోడం జరిగింది. ఇంగ్లండుకు చెందిన వీటిల్స్ (వ్రవం 

చాద్యంతమూ(ప్రబారాన్ని సంపాదించడంమనకందరి కీ తెలిసిందే. జానపదగేయా 
లసువాటిమూలరూపంతో , వాద్యాలతోపాడేవిధా నాన్ని పచారానికితెచ్చి, (పంపం 

చంలోని నలుమాలలకూ వెళ్ళి అపారఖ్యాతిని పొందారు. (బైటిష్ (పభుత్యం 

వీట్రిల్ సహోదరులకు “సర్' బిరుదం ఇచ్చి సత్కరించింది. వియన్నాలోని 

సంగీత కళాకారుల్లో అత్యంత (ప్రభ్యాతిని గడించిన షూబర్చ్ అనే విద్వాం 

సుడు భారతీయ జానపద సంగీతంచేత _ప్రభావితుడయ్యాడు. వందల కొద్దీ 

సం గీతరచనల్ని చేశాడు. అతని (ప్రభావం సామాన్యజనులమీద కూడావుంది, 

(పపంచంలోని అనేక విద్వాంసులు జానపద సంగీతంలోని సత్యాన్ని అర్థం 

చేసుకొని ఆబాణీలను రచనల్లో, నాటకాలలో, చలనచి(త్రాలలో, ఇతర కళా 

రూపాలలో విరివిగా వాడుకున్నారు. జానపద సం గీతానికి సామాన్య (ప్రజల్లో 

వుండే (ప్రచారాన్ని దృష్టిలో పుంచుకొని రాజకీయాలలో కూడా దాన్ని బాగా 

వుసయోగింqచుకొ న్నారు. 

ఇటీవలి కాలంలో సం గీతాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడానికి అమెరికా 

మొదలైన దేశాలలో సిలిండర్ ఫోనో (గ్రాఫ్ (Cylinder phonograph) 

వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎలక్షా9నిక్ పరికరాలు వచ్చాయి. 

స్పెక్టోగాఫ్, మెలో. గాఫ్ మొదలై న వాటితో సంగీతంలోని స్థాయిని, _పాథ 

మిక స్వరాలను పరిశీలించడం జరుగు తున్నది. మన జానపద సంగీతం అధ్య 

యనం చెయ్యడానికి కూడా అన్నిరకాల ఆధునిక పద్ధతులనూ అనుసరించాలి. 

అపారమైన జానపద సంగీత సంపదను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 



జానపద నృత్యం 

జానపద నృత్యం అన్నది నృ త్తం నుంచి నృత్యం వరకు వ్యా 

బొంది వుండే వై విధ్య మయమైన ఆంగిక చలనం. జానపద విజ్ఞానం లొని 

ఆత్యంత (పాచీన విభాగాలలో నృత్యంకూడా ఒకటి. నృత్యం, ధార్మిక కారని 

కలాపాలలో భాగంగా అవతరించి తర్వాత లౌకిక నృత్యంకూడా అవతరించిం 

దని కొందరంటారు. అత్యంత పొచీనకాలంలో మానపుడు ధార్మిక సంబంధ 

మెన (ప్రతి పనిలో నృత్యం చేసేవాడు లేక ఆడేవాడు. పాడేవాడు. సృతసష్టం 

పాట కంచే (ప్రాచీనమైంది. అప్పుడది నిజానికి నృ త్తం మాత్రము. 

మనిషి (బతుకులో అనుభవించే సంతోషం, దుఃఖం, వేదన, ఆపా 

యత, పుట్టుక, చావు మొదలై నవి లయాత్మకమైన కదలికలుగా మారి నృత్య 

మనిపించుకున్నాయి. నిజానికి నృత్యం మానసికమైన అవస5ం(psycholo- 

gical necessity ). అది మనిషికి తృ ప్రినిస్తుంది. మనిషి నమ్మకాలక , 

ఆచరణలకు, సంప్రదాయాలకు నృత్యం (పతినిధిగా నిలుస్తుంది. 

నృత్యానికి భౌగోళిక పరిసరాలకు సంబంధం ఉంది. భూమి గుణం 
కూడా నృత్యరీతులను నిర్ణయిస్తుంది. ఇసుక నేలల్లో కనిపించే నృత్యాలలో లి న! ౧౧ 

భారాన్ని ఒక కాలునుంచి మరొక కాలుకు మారుసూవుండడ ౦ రిక అయేణాం, 
కొన్ని (వదేశాలలో భూమి సరినరాన్ని బట్టి ఎక్కువ లయ, తక్కువ లయ 
వుండవచ్చు. పాటలు, సంగీతం మొదలై నవి త్వరత్వరగా మరొక చోటికి 
_పయాణం చేసినట్టుగా నృత్యరీతులు (పాసారం కొపు, 

నృత్యం (_పభవించడానికి శృంగారశే? మూలమని కొందరంటారు. 
మగనెమలి శృంగార కేశి కోసం నృత్యం చేస్తుంది. అనేక్ష జంతు పుల్లో, 
పక్షుల్లో శృంగార కేళికి ముందు (పచోదనకోనం ఆడటం సాధారణంగా కని 
పిస్తుంది. ఇలాంటిదే మానవుని నృత్యాలకు కూడా మూలమయిందని సాధా 
రంగా నీరూపించడం కష్టం. అనుకరణ కళల మూల (పవృ త్తిఅని నమ్మితే, 
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_వకృతిలోని వివిధ (పాణుల లాస్యమే మానవుని నృత్యానికి మాలమయిందని 

ఊహించవచ్చు. జానపద నృత్యం సరళ సుందరమయింది. ఉత్సాహో వేశాలు 

జానపదుల నృత్యానికి జీవం. జానపద నృత్యం ముఖ్యంగా రౌ|ద బీభత్స 

శృంగారాలకు ఆలవాలం. 

నృత్యం మానవుని మొదటి కళ అని కొందరంటారు. మనిషికి ఏదో 

ఒక రకమైన ఆవేశం వచ్చినపుడు అతను మొదట దాన్ని సూచించింది వివిధ 
ఆంగిక చలనాల ద్వారాఅని విద్వాంసుల అభిప్రాయం. భాషప్పట్టిన తర్వాత 

గేయం మొదలై న మౌఖిక (ప్మక్రియలవతరించాయి. నృత్యంలోని వివిధ అంగ 

చలనాలు మనిషిమనోభావాలకుపతిబిం బాలు, భావం చురుగ్గా వుంచే నృత్యమూ 

చురుగ్గా వుంటుంది .భావం (పశాంతమైనదై తే నృళ్యాంకూడా లాస్యమపుతుంది. 

జానపద నృత్యంలో వ్యక్తీ కంటె సమిష్టి కె (పాధాన్యం. సామూహిక 

నృత్యాలు తప్ప ఒక్కాక్క మనిషి చేసే నృత్యాలు (ప్రాచీన కోలంలో లేవు. 

సామూహిక నృత్యాలకు తాళమేళాలు పొందికగా వుండాలి. అందరితో కలిసి 

ఆడేటప్పుడు వ్యక్తి తన్నుతాను మరిచి గుంపులో ఐ క్యమవుతాడు. (పక్ళతికి 

దాసుడుగా వుండని (పాచీన మానవుడు నెమలి నుంచి, యురులనుంచి, తరుల 

నుంచి, చైతన్యం మూర్తీభవించిన (పతి (పకృతి పస్తుపు నుంచి కదలికను, 

లయాత్మకమెన కదలికను నేర్చుకొని వుండాలి. (పకృతిని అనుకరిస్తూ ఆరా 

ధిస్తూ గంతులువేసి, ఆడి, నృత్యం చేశాడు ఆడిమమానవుడు. ఆదిమజాతుల 
నృత్యాలే జానపద నృత్యాలకు ఆధారమని కొందరువిద్వాంసుల న్నారు. (పొచీన 

కాలంనాటి చిందులాటలు నేటికీ చెంచులు, యానాదులు, సవరలు , తొదవలు, 

బెట్ట కురుబలు, గోండులు, కోయలు మొదలై న వాళ్ళ నృత్యరూపాలలో నిలిచి 

వున్నాయి. 

భారత శాసారినికి భిన్నమైన నాట్య పద్ధతి మనలో వుండేదనడానికి 

(పాచీన కావ్యాలలో లక్షణ (గంథాలలోకూడా ఆధారాలున్నాయి. “దండలాసక 

విధమును, కుండలియు , (బెక్కూణ ౦బు తెరంగును బేరణంబు" ఉ త్తం నేర్చిందని 

తిక్కన (వ్రాశాడు. దేశినృత్యాలనేకం రెడ్డిరాజుల కాలంలో. ఉండేవని కొన్ని 

కావ్యాలలోని వర్ణనలు తెలుపుతున్నాయి. వీటిలో పురుషమలాడేవి కొన్ని. స్త్రీలు 
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ఆడేవి కొన్ని, స్త్రీలు వలయాకారంగా చప్పట్లు చరుస్తూ ఆడేవారని చెప్ప 
బడింది. బతకమ్మ, బొడ్డెమ్మ పండుగల్లో నృత్యాలు, కోలాటం, జట్టిజాము 

మొదలై నవి ఆ కాలంలోనూ ఉండేవనడానకి రెడ్డి రాజులనాటి కావ్యాలలోని 

ఉల్లేఖ నాలు సొత్యంగా ఉన్నాయి. స్రీలు గొండ్లి ఆట ఆడేవారు. “ఏరుమైలార 

దేవర వీరభటుబు గొండ్లి యాడించు చున్నారు గొరగ పడుచు నాడు చున్న 

చూడు మూర్దాభినయము తాను నెట్టిన సీలంతగాని లేదు” అని (కీడాభిరామం 
గొండి ఆటను వర్జిస్తున్నవి. ఇదొక కుండలాకార నృత్యం. గొరగ పడుచు 

మైలారదవుని కొలిచే స్త్, | 

దశావతార చరిత్రలో జక్కి_టణి చిందును గురించి వ్రృంచ (H story of 

Reddy Kingdom. p. 432) 

దురు పదంబులు సొక్కు.మై సిరులు వొనగ 

సరిగ నిరుగెల కుంచియల్ సవదకించి 

'పెక్కువగ జక్కి_ ణీకో పు (దొక్కా నొక్క 

చక్కని మిటారి నరపతుల్ సొక్కి-చూడ 

ఆ౦[ధదేశంలోని ఆడివానులు చేపే నృత్యాలలో ప్రాచిన వాలంనుంచి 

ఇక్కడ ఎలాంటి నృత్య పద్దతులుండే వనడానికి ఉదాహరణలు లభిసాయి. 

ఆదిలాబాదు జిల్లాలో గోండులు దీపావళికి రంగురంగుల గుడ్రలు వేసుకొని 

పక్కపక్క పల్లెలకంతా ఆడుతూ పాడుతూ వనారు. దండాచి నృత్య సమూ 

హాలని వీరికి పేరు. ఇదొక రకంగా ధార్మిక నృత్యం, ఖమ్మం, తూర్చు గోడా 

వరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో: కొండ రడ్తుకూడా (ప్రాచీన నృత్య పరం పరను 

కాపాడుకుంటూ వసషన్నారు, ధార్మిక ఆచరణల అంగంగౌ కొండరడు రాత 
అంట ne 

పూట నృత్యం (ప్రారంభిస్తారు _ నలుగురై దుగురు ప్రీలు పంన్నరం చేతులు 

పట్టుకొని నృత్యం చేస్తూవుంటే మరొక వైప్ప పురుమలునృత్యోం చేస్తుంటారు, 

అర్షరా(రఆ । పారంభమయిన నృత్యం శతెలవారే వరకు సాగుతుంది. 
థ్ ఇ | ౧౧ 

జానపద నృతం ఆంు ఎమిటి ? 

జానపద సంగీతం లాగే జానప వ నృత్యం కూడా మానవుని మూల 

భూత పవృత్తులకు అసుగుజంగా ప్రభవించి “ంచే. గాని స్ శాస్త్రీయ (సపా3 పదిక 
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మీద పుట్టింది కాదు. శాస్త్రీయమైన భంగిమలు గాని, భావాభఖినయంలోని మెళ 

కువలుగాని జానపద నృత్యంలో. ఎక్కువగా కానరావు, జానపదుల చిందులు 

(వయోజనాత్మకమయినవి, ధార్మెక నృత్యాలకు ఒక(పయోజనమంటూ వున్నది. 

వానరాకడకోసమో , రోగంపోకడ కోసమో, దేవతా (పీతికోసమో ధార్మిక 
నృత్యాలను చేసారు. లౌకిక్ష నృత్యానికీ ఒక (పయోజనంవుంది. జానపదుని 

సంతోషం, దుఃఖం, ఆవేదన, ఆప్యాయత ఎక్కువయి నపుడు వాటి తాలూకు 
ఉద్వేగాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే చిందులు తొక్కడం ఒక మార్గం. లయబద్ద 

మైన అవయవాల కదలికల ద్వారా మనిషికి తృప్తి కలుగుతుంది. దై హిక 

చలనం ద్వారా అలసట కలిగి, తద్వారా మనిషి తన్ను తాను ఒకవిధమైనసు ప్త 

ఫ్టీతికి తీసుకు వెళ్తాడు. ఈ విధంగా అతనికి తృప్తి క్రలుగుతుంది కాబట్టి 

నృత్యం మానసికమైన అవసరం అనవచ్చు. నృత్యానికి అనుబంధంగా 

వాయించే వాద్యాలు గాని, చేతుల కదలికగాని, కాళ్ళ కదలిక గాని, ఇతర 

అవయవాల చలనంగాని మనిషి ఆవేశానికి తగ్గట్లుగా, సందర్భానికి తగ్గట్లుగా 

ఉంటుంది, 

జానపద సృిత్యరూవాలు 

దేవుడు, ఇతరమానవాతీత శక్తుల (పీకికరంగా చేసేవి ధార్మికనృతా్యలు. 

(పకృతిని అనుకరించడానికి జానపదులు చేసే (ప్రయత్నం కొన్నిట్లో కని 

పిస్తుంది. వానకోసం చేసే నృత్యాలు కొన్ని ఇలాంటివే. ఆఫికాలో ఇలాంటి 

నృత్యాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఖగోళ సంబంధమైన సూర్యచంద్ర నక్షత 

నృత్యాలున్నాయి. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన నృత్యాలు కొన్ని, చెట్లుకోసే' 

వారు, రాళ్ళు కొశకేవారు మొదలై న పనుల్లో ఆహ్లాదం కలగడానికి నృత్యాలు 

చేసారు. పశుపక్షాదుల కసుకరణతో వెలువదేవి కొన్ని. మొసలి నృత్యం, 

తాబేలు నృత్యం, ఎలుగుబంటి నృత్యం, పక్షినృత్యాలు మొదలైనవి ఈ 

విభాగం [కింద వస్తాయి. చేటగాం(డు, జె స్ప్వవారు మొదలయిన వివిధ వృత్తుల 

వారు చేసేవి కొన్ని యుద్దానికి ఆయుధాలకు సంబంధించిన నృత్యాలు, వివాహా 

నికి సంబంధించినవి, (పణయనృత్యాలు, ఇతర వినోదాలకు సంబంధించిన 

కోలాటం సంటివికూడా ఈ సందర్భంలో పేర్కొన దగినవి. 
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ఆశయాన్ని బట్టి నృత్యాన్ని పురుషులది, స్త్రీలది, ఉభయులది అని 

స్థూలంగా విభజించవచ్చు. వీటిలో మళ్ళీ సొంఘికాలు, మత సంబంధాలు: 

యుద్దస౦బంధాలు అన ఉపవిభాగాలను కొందరు చేశారు. డా. చి. రామరాజు 

మత సంబంధమైనవి, సాంఘికాలు, వై నోదికాలని మూడుస్థూల _ విభాగాలను 

చేసి ఆంధ్రదేశంలోని (పముఖ నృత్యాలను పేర్కొన్నారు (ఫోకొలోర్ ఆఫ్ 
ఆం(ధ్ర(పదేశ్ ప్ప. 110): 

. గోండుల గూసాడి నృత్యం 

. కొండ రెడ్ల మామిడి నృత్యం 

. థోందుల నెమలినృత్యం 

: లంబాడీనృత్యం 

రా దడ వు అ గె హాన్ . సిద్ధి 

. బత కమ్మ 

. బొడ్డెమ్మ 

తప్పెటగుళ్ళు 

ం డప్పు 

ను 6 . ప్పలివేషం 

brs hy) . బుట్టబొమ్మలాట 
ళు 

. గొబ్బి 

U4. గుర్రపు నృత్యం 

15, కరువనృత్యం 

16. కోలాటం 

17. గరగ 
18. వీరనాట్యం 

క జు 

శ్యామ్ పార్మర్ జోనపద నృళ్వాలు 

. అరకులోయలో కనిపించే దిమ్నానృత్యం 

సామూహిక నృత్యాలనే విష 

యాన్ని తెలుపుతూ వాటిని నాలుగు విధాలుగా విభజించారు (జి.ఎస్. మోహన్ 

1918:188). అవి ఈ కిందివి: 
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1. పండుగలకు పచ్చాలకు, సాంఘీక ఆచరణలకు, మతాచరణలకు సంబం 

దించినవి, 

భవ జానపద నృత్యాలతోనే పొట్టబోసుకొనే వృ త్తికళాకారుల నృత్యాలు 

శి. ఆదివాసుల నృత్యాలు 

4. దేవతల సం (పీతికోసం చేసే ఆచరణాత్మక నృత్యాలు 

శ్రీ మిక్కిలనేని రాధాకృష్ణమూర్తి ఆం(ధ్రనాటక రంగచరితలో, 

(పపంచతెలుగు మహాసభల సందర్భంగా (ప్రచురితమైన విశేషసంచి 
కలో, మరికొన్ని చోట్ల జానపద కళారూపాలను గురించి రాసూకొన్నిజానపద 

నృత్యాలను "పేర్కొన్నారు. కోలాటం, గరగ, పులివేషం, డప్పుల కోలాటం, 

వీరభ్నద విన్యాస నృత్యం, దొమ్మరాట, అశ్వనృత్యం, చెక్కభజన, పండరి 

భజన, ఘట నృత్యం మొదలై నవి ఆయన పేర్కొన్న కొన్ని రూపాలు. తెలుగు 

దేశంలోని జానపద నృత్య రూపాలలో అత్యంత ప్రాచీన జాతుల ఆదిమ 

రూపాలనుంచి, ఆధునిక రూపాలవరకు అన్నిరకాలు వున్నట్టుగా గుర్తించ 

వచ్చు, 

(eg) 
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“ఫోక్ (డ్రామా అన్న ఆం గ్లపదాన్ని జానపద నాటకం అనడం కన్న 

జానపదరూపకం ఆనడం మేలనిపిస్తున్నది. ఇది (నదర్శనకళ, మిశకళ, 

జానపద రూపకంలో నృత్యం, సంగీతం, వేషధారణ, చిత్రలేఖనం, సంభా 
షణలు మొదలయినవన్నీ చేరి వుంటాయి. వివిధరూపాలతో, ప్రాథమిక మైన 

భావాభినయంతో,. నృత్యసం గీతాలతో వికానంచెందిన కళగా జానపదరూప 
కాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. రాయలసీమలో బయలాటలు, వీధిభాగవతాలు, తోలు 

బొమ్మలాటలు ఉన్నై ఆం (ధ దేశంలోని కోసా ప్రాంతంలో తెలంగాణాలో 

కూడా కొంత భేదంతో, కొ త్తపేర్లతో ఇవి ఉన్నాయి. 

తోలుబొమ్మలాటవంటి (పదర్శన కళలు ఆం (ధమహాభారతంలో కూడా 

సూచితమయ్యాయి. పాల్కురికి సోమనాథుని కాలంనుంచి రఘునాథరాయల 

వరకు అనేకులు బొమ్మలాటను పేర్కొన్నారు. తోలుబొమ్మలాట మొదట 

తెలుగువారి చేతుల్లోనేవుండేదేమోకాని తర్వాత మరాఠీవారి వశమయింది, 

పల్నాటి వీరచరి(త్రలో '(పతిమల నాడగబట్టినయట్లు' అన్నమాట, ఉత్తర 

జారివంశంలోని “యం (త్రకు డాడించి యవని (దోచెన్ (వాలు వొమ్మలగకి 

రథపహూగ ములును. అన్నదాన్నిబట్టి అనాడు రకరకాల బొమ్మలాటలు లున్నట్లుగా 

తెలుస్తున్నది. 

జానపద రూపకాల స్వరూసస్వభావాలను గురించి తెలుగుదేశంలో 

అధ్యయనం చాలాతక్కువగానే జరిగింది. సామాన్యంగా రూపకాలశీర్షికకింద 

మనం చదివేవి చాలావరకు జానపద రూపకాలుకావు, అనుకరణలు మాత్రమే. 
రూపకాలను ఏ పండుగలకు అనుబంధంగానో, ధార్మికనం(పదాయాలకు 

అంగంగానో అధ్యయనం చేసే విద్వాంసులే ఎక్కువ, 

జోనపద రూపకాలకు 'ఆట*ి అనే పేరు వండడం కనిపిస్తుంది: 

బయలాట, దొమ్మరాట మొదలయినవి ఉదాహరణలు. నిజానికి రూపకమూ 
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ఒతవిధమైనఆ పే. మామూలు ఆటలకూ ఈ ఆటలకూ ఒకభేదంవుంది. ఆటలలో 

లాగానే రూపకాలలో కూడా “సంఘర్షణ” (6౦౧11100 అన్నది కనిపిస్తున్నా 
ఒక పరిష్కారం కూడా రూపకాలలో మనం చూసాం “పండుగలలో ధార్మిక 
ఆచరణలలో చేసే నృత్యాలకు జానపద రూపకాలకు ఉండే భేదాన్నిఎ త్తిచూప 

డం ఒక్కాక్క-సారి కష్టమవుతుంది. జానపద రూపకాలలో పండుగలలోని 

అనుకరణ ఉంటుంది. సంభాషణ, (కియ (801100) వుంటాయి. అయితే 

సంభాషనకు ఎక్కువ [పాధాన్యం ఉంటుంది, జానపదన్థాయిలో రూపకొనిక్రి, 

సృత్యానికి వుండే భేధాన్ని గు ర్రించడం ఒక్కాక్కసారి కష్టమవుతుంది, 

జానపదరూపకాలకు పెద్దహంగులు అక్కర లేదు. నటులకు (పేతకు 

లకు మధ్యఎక్కువ అంతరం లేకపోవడం జానపద రూపకాలముఖ్యలక్షణాలలో. 

ఒకటి. 

నృత్యగిత వాద్యములతో బాటు సంభాషణ కలిసి జాన పదులకు ఉల్లా 
సాన్ని మనోరంజనను కలిగించడంలో జానపద రూపకాలు తరతరాలుగా చేసిన 

సేవ, నిర్వహించిన పా(తగణనీయమైంది. |పేక్షకులకో [ప్రత్యక్ష సంబంధం 
కూడా వుండడం వరి జానపద రూపకాలలో తామూ పాత్ర వహిస్తున్నామనే 

(భమ సేకకులకు కలుగుతుంది, జానపద రూపకాలలో వచ్చే హాస్యగాడు, 

తోలుబొమ్మలాటల్లోకూడా వచ్చే కొంటె కోణంగి, బంగారక్క మొదలయిన 
పాత్రలు _పెకకుల్నికూడా అప్పుడప్పుడూ పలకరిస్తూ తాము వారికి దగ్గర వార 
మనే భావాన్ని కలిగిస్తుంటారు. 

రూ_._కాల ఆవిర్భావం 

నాట్యశా స్ర్రం _సారంభంలో ఒక కథ పుంది, (బిహ్మా దేవతల కోరిక 

(ప్రకారం ఒక నాటకం (వాసి ఇవ్చాడు. ఆ నాటకం వస్తువు దేవాసురయుద్ధం. 

దానిలో దేవతలకు విజయం చేకూరుతుంది దీన్ని రంగ స్థలం సహాయం 
లేకుండా బయలులో ఆడగా దానిలో తమ ఓటమిని చూచిన రాక్షసులుకోపంతో 

ఏజృంభించి నాటకాన్ని ఆపు చేయించారు. తమ ఆటకు తగిన రక్షణకావాలని 
(బహ్మాను మళ్ళీ అడగ్గా, సుభ్యద్రమైన నాటకళాల నిర్మించి ఇచ్చాడు (బ్రహ్మ. 

అప్పటి నుంచి నాటకాలు నిర్విఘ్నంగా సాగాయి. 



462 ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞాసం 

ఈ కథలో నిజానిజాల సంగతి ఎట్లున్నా, మొదట బయలాటలు ఉండే 

వని, ఆ తర్వాతే రంగస్థలం మీద ఆడే సం|పదాయం వచ్చిందని దీని వల్ల 

తెలుస్తున్నది. నాట్యశాస్త్ర రచనకు ముందే మన దేశంలో జానపద రూపకాలు 

ఉండేవని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఆయితే అవి అత్యంత సరళమైనని, నేటి 

ఆదివాసుల ఆటలను బోలినవి. సంభాషణలుగాని, గీతాలుగాని, వాద్యాలు గాని, 

హోస్యోోక్సులుగాని (పేకకులకు సుపరిచిత మైనవి. 

జానపద నృత్యమూ, నాటకమూ కూడా ధార్మిక సం_పడాయాల అంగా. 

లుగా వెలువడ్డాయని కొందరు విద్వాంసుల భావన. జనప్రియ నాటకం మత 

“సంబంధ ఆచరణలనుం చి పుట్టందని, అన్ని విధాల నాటకకళ జనప్రియ నాట 

కంనుంచే ఉద్భవించిందని ఎ.హెచ్. [కాప్పె అభిప్రాయం (దిసైన్స్ ఆఫ్ 

ఫోకొలోర్, పు, 808) జానపద ర0గస్టలానికి వీజం నృత్యంలోనే కనిపిస్తుం 

దన్ విద్వాంసుల నమ్మకం. ధార్మిక ఆచరణలకు సంబంధించిన నృత్యాలు, 

రూపకాలు అసంఖ్యాకంగా కనిపిస్తాయి. డయోనిసిస్ దేవతను పూజించే నంద 

ర్భంలోనే (గీకు రంగ స్థలం ఉదయించిందని చెప్తారు. 
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సంగీళం, నృత్యం, రూపకం అనే మూడు విడివిడిగా గాని, కలిసి 

శాన కళొత్మకంగా రూపొందితే జానపదుల కళలనే విభాగం కిందికి వసొయి, 

సంగీత నృత్య రూపకా లను ఎవోకొన్ని సూత్రాల వివరణ కోసం విడివిడిగో 
చెప్పడం జరిగిందిగాని, జానపదుల కళల విషయంలో వాటిని వేరువేరుగా 
చెప్పడం కష్ట మె. ఆం[ధుల జానపద కళల చరిత్ర చాలా ప్రాచీనమైనది. జాన 

పద విక్ఞా నానికి చార్మితిక ఆధారాలే లేవు కదా, మరి చరితను ఏవిధంగా చెప్ప 
డం అనే (పళ్నరావచ్చు. ఆధారాలు లేవన్నది వా స్త్రవమే కాని, సుదీర్హ మైన 
చరిత్ర జానపద విజ్ఞానానికి తప్పకుండా వుంది: ఆదివాసుల జీవితంలో 1 కూడా. 

భాగమైవుండే ఈ సాంప్రదాయిక కళారూపాలు చరి (త్ర పూర్వయుగాలనుంచే 

వుండేవని చె చెప్పవ వచ్చు. 

చెంచులు, యానాదులుమొదలె న ఆదివాసులు జానపద కళలను అత్యంత 

సరళమైన స్టీతిలో ఫోషించు కుంటూ వసు స్తున్నారు. సంగీతాది కళాంగాలను పరి 

చయం చేసే సేటప్పుడు యానాదులు మొదలైన వారి కొన్ని కళలను గురించి 
చెప్పడం జరిగింది. యానాదులు, కోయలు, కొండ రెడ్డ మొదలై నవారి కళలను 
గురించిన వివరణ ఆకారాడి కళల వివరణలో భాగంగా ఇవ్వడం జరుగు 

తుంది, 

ఆవివాసులద్వారా ఇప్పటికీ _బకికి ఉన్న కళలే కొకుండా, అనేకరకాల 
కళారూపాలు ఆంధ్రదేశంలో ఉం డేపనడానీకి శిల్పాలు, సాహిత్య ౦,శాసనాలు, 

చిత్రాలు, జానపద వాజ్మయం సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. జానపద గాయకులు, 

జానపద సంగీతం, యక్షగానం, అనేక నృత్యాలను గూర్చిన ఉ ల్లేఖ నాలు 

మనసా హిత్యంళో చా చాలాచోట్ల కనిపిసాయి. బవనీలు తమ జమిడికను వాయి 

స్తుం'పే 'జాకజాంజాంజా కజాం జాజామ్మనుచు సొగుంగడుచ్ వాద్యముల్ * అని 

డ్రీడాభిరామంలో వుంది. పల్నాటి వీరచరి తలో, పాల్కురికి రచనలలోరుం జలు 
అనేవారు రుం జవాద్యాన్ని _మోయించే వారని చెప్పబడింది, పిచ్చుకుం ట్లను 
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గురించి కూడా పాల్కురికి చెప్పాడు. అ శే పంబల, బవని, గాండ్ల మొదలైన 

వారిని పండితారాధ్య చరిత పేర్కొన్నది. వినోద (పదర్శనలనేకం ఆంధ 

దేశంలో వందలాది ఏళ్ళనుంచి ఉన్నాయి. మోడీ, గారడి విద్యలెన్నో ఉండేవి, 

రెడ్డి రాజుల కాలంలో ఉండిన (పదర్శనల్లో విందుమతీ విద్య ఒకటి. ఇది 

వి(పవినోదమనే ఇం [దజాల విద్యను పోలింది. సింహాసన ద్వా(తింసికలో 

మాం (కికత్వం, జల స్తంభనం, బహురూప నటనత్వం మొదలై న వాటిని 

గురించి ఉంది. వీటిలో చాలావరకు ఆంధ్రదేశం నలుమూలలా వ్యాపించినవే. 
శవ సంప్రదాయంలో నంది కోలాట ఉండేడి. కోలాటం, గొండ్లి, పేరణి 

మొదలై_న వాటిని బసవపురాణంలో పాల్కురికి సోమన పేర్కొన్నాడు. 
య 

“కోలాటమును బాత గొండి "పేరణియు 

గేశిక జోకయు లీల నటింప" (బసవ. పు. 22) 

గంగిరెద్దును ఆడించడం మొదలయినవి కూడా ఆనాడు వుండేవి. “గంగి 

'రెద్దుల వాడు కావరమణ చిముకుదాడు పొడిచిన పో తెద్దులట్లు” అని పల్నాటి 

వీరం చరి (త్ర దీనిని పేర్కొనింది. 

ఆం|ధదేశంలోని వివిధ |పాంతాలలో వాడుకలో ఉన్న జానపద కళలను 

అకారాదిగా ఈ (క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది" ఆం(ధుల జానపద కళలే (ప్రతేక 

(గ్రంథంగా రాదగినంత వ్యా పి కలిగి ఉన్నాయి. (పకృత (గంథంలో జాన 

పద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అన్ని శాఖలకు ప్రాతినిధ్యం ఉండవలసి 

రావడంచేత జానపద కళలను సంక ప్తంగా వివరించడం జరుగు తున్నది. 

ఎలుగుబంటి వేషం 

జానపదులు చూచి ఆనందించే దిసరావేషాలలో ఎలుగుబంటి వేషం ఒకటి. 

ఇందులో అభినయం ఏమీ లేకున్నా అసాకరణ కనిపిస్తుంది. దసరా, ఉగాది, 

సంక్రాంతి మొదలై న పండుగలలో ఈ వేషం వేసుకొని వస్తారు. కొయ్య, 
తగరు లేక అట్టలలో చేసిన ఎలుగుబంటి మూతిని తగిలించుకొని వేషగాళ్ళు 

వస్తారు. ఇవేవీ లేకున్నా మూతి దగ్గర ఒకే చేటను పెట్టుకొని ఎలుగుబంటిని 
అనుకరిసారు. 
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ఎలుగుబంటి వేషాన్ని చేసుకోవడం ఒక పద్దతయితే ఎలుగుబంటినే 

తీసుకొని వచ్చి ఆడించడం మరో పద్దతి, జాసపద కళ్లల్లో కొన్ని జంతువు 

లను, పకులను వాడుకోడానికి ఉదాహరణగా ఎలుగుబంటి ఆటను చెప్పుకో 

వచ్చు ఎలుగు బంటిని మచ్చిక చేసుకొని, దాని చేత గంతులు వేయించుతూ. 

పసిపిల్లలను ఆకర్షి స్తారు జానపద భిక్షుకులు ఎలుగుబంటి వెంట్రుకలు జాన 

పదులకు చాలా విలువైనవి. భయపడిన పిల్లల మొలతాడుకు ఎలుగుబంటి 

వెం టుకలను కట్టడం, తాయెతులలో ఈ వెంయుకల నుంచుకొని ధరించడం 

కద్దు. ఎలుగుబంటిని పిలుచుకొని వచ్చేవారు సామాన్యంగా ముస్లిములు. ఎలుగు 

బంటిచేత సలాంచేయించడం, ఆడించడం అతని వంతు. జంతువును ఆడీ 

స్తున్నప్పుడు డప్పువంటి వాద్యాలను ఉపయోగించడమూ కనిపిస్తాంది. 

కర్నాటకంలోని కొడగులో హరిజనులు, ముస్తిములు ఎలుగుబంటి వేషం 

వేసారు. అక్కడా దీపావళి, వినాయక చవితి, మోహరం వంటి పండుగల సమ 

యాల్లో ఈ వేషం వేస్తారు. ఎలుగు బంటిని తీసుకొని వచ్చి ఆడించడం, 
“ఎలుగుబంటి చికిత్సను చేయడం కూడా కన్నడిగులకు పరిచితమైనదే. 

కప్పలకావడి 

వాన దేవుడికోసం చేసే ఆచారాలలో ఇదొకటి. అనావృష్టి ప్రాంతమైన 
రాయలసీమలో వానకోసం పడని పాటులేదు. మానవాతీత శక్తులను సంతో 

షింపజేసి వానకురిపించాలని ఆమాయక జానపదు లనుకుంటారు. మట్టిమూకు 
డులో తంగేడాకు పెట్టి దానిలో కప్పలసుంచి దాన్ని నెత్తిమీద పెట్టుకొని, లేక 

కావిడికి తగిలించి “వానదేవా” అని పాడుతూ భిక్షొనికి వస్తారు. వర్ష లక్ష్మీ 

ఈ రూపంలో వచ్చిందని స్త్రీలు బిచ్చం పెడారు, చేరలతోగాక చేటలతో బిచ్చం 

పెట్టాలని జానపదుల నమ్మకం. 

“బూమెమ్మ కడుపునా బుగ బుగా పొగిలింది | 

కన్నీటి పొంగులే "పెన్నేటి కొలువా? ఓ వానదేవా? 

ఏరులూ చెజటువులూ ఏకమై పారల్ల (రాలి) 

మాకోం(డ్ర పండలి 
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మా కడుప్పు నిండల్లి ఓ వాన దేవా?....* (టి. దొణప్ప 1975:28) 

అన్నడి కప్పల కావడి సమయంలో పాడేపాట. 

కరగ 

రాయలసీమలో కొన్నిచోట్ల, కర్నాటకంలోను కరగ పేరుతో ఉత్సవం 
జరుగుతుంది. దీనినే ఆంధ్రదేశంలో మరికొన్నిచోట్ల గరిగ అనీ గర్గ అనీ 
అంటారు. రాయలసీమలో చిత్తూరు జిల్లాలో అక్కడక్కడా శాతరచేసేటప్పుడు 

గరిగలను తయారుచేసి పూజించడం బలు లివ్వడం కనిపిస్తుంది: ఒక పచ్చి 

కుండనుచేసి దానిచుట్టూ పూలుచుట్టి శివస్సుపైన ధరించి పాటలు పాడుతూ, 

సృత్యంచెస్తూ ఇంటింటికీ తిరుగుతారు. పాండవులు న్వర్గారోహణ చేస్తుం 
డగా (ద్రౌపది వాళ్ళవెనక నడుస్తూ మూర్భపోయిందట. లేచి చూచేనరికి భర్హలు 

లేరు: తిమరాసురుడు అనేవాడు ఆమెను పీడించసాగాడు' ఆమె బృహదా 
కారాన్ని ధరించి తలమీవ కుండ పెట్టుకునిందట! అదే కరగ. మరొక కథ 

పకారం (దౌపది పంచపాండవులను వివాహమాడే సమయంలో సంతోషంతో 

చేతిలోని కలశాన్ని నె శ్రి తిమీదపె ప్రాకుందట।: అదే కరగ. ఇవన్నీ ఎలావునా 

కరగ శక్తి ఆరాధన అని చెప్పవచ్చు, శక్తికి సంబంధించిన అరరణత్లో 
కుండలు (పధానపాత వహినాయి. చెంగుళూరులో కరగ ఉత్సవం తొమ్మిది 

దినాలు వై భవో పేతంగా జరుగుతుంది. 

కరగం అనేపేరుతో తమిళులు కూడా కరగ నృత్యాన్ని చేసారు. ఉభయ 

గోదావరి జిల్లాలలో గర్లనృత్యం దేవి నవరాత్రి సందర్భంలో గాని, (గామదేవ 
తల జాతరల సందర్భంలోగాని జరు పుతారు, గర్గ కుండను పసుపుకుంకుమ 

లతో, రంగురంగు గుడ్డలతో , వేవమండలతో ఆలంకరించి, డప్పులు వాయిస్తూ 
నృత్యం చేస్తారు. 

కరువ న తం ్రఎత్యం | 
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో (పచారంలో ఉండే ఈ నృత్యం రాసలీలను 

బోలుతుంది. ఎనిమిదిమంది పురుషులు కృష్ణునివేషాన్ని,. _ ఎనిమిదిమంది 
గోపికల వేషాన్ని వేసుకొని వర్తులాకారంగా నిలుచుకుంటారు. మధ్యలో 
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మరిద్దరు రాధాకృష్ణుల వేషాలు వేసుకొని నిల్చుంటారు అందరూలయబద్దంగా 

నృత్యంచసారు. లయకు తగ్గట్లుగా గతి వుంటుంది. అదే ఈ నృత్యంలో 

ముఖ్యం. 

కలాపం 

భామాకలాపాన్ని కూడా కొందరు జానపద కళల్లో చేర్చారు. కూచిపూడి 

భాగవతుల భామాకలాపమే జానపదకళ అయితే ఇక జానపద కళల్లో చేరని 

దంటూ లేదు. భామా కలాపం మీద కొంతజానపద కళల (పభావం ఉండ 

వచ్చు. కాని భరతనాట్య సం(పదాయాన్ని శాస్త్రీయంగా అనుసరిస్తూ శిష్ట సంప్ర 

దాయాలతో వికాసం చెందిన కూచిపూడి భాగవతుల నాట్యసం(పదాయం 

జానపద సం(పదాయంకాదు. అయితే కూచిపూడి సం(పదాయాలను కొంత 

వరకు అనుకరిస్తూ చేసే కొన్ని జానపద కలాపాలు కూడా ఆం(ధదేశంలో 

లేకపో లేదు, 

కురవంజి 

కురువ, కొరవ, గొరగ, గొరవ మొదలైన పదాలు వాడుకలో 
ఉన్నాయి. గొరవలను గురించి పొల్కురికిసోమనాథునికాలం నుంచే ఉల్లేఖ 

నాలున్నాయి, వీరు శైవభక్తులు, గొరవలు కన్నడ దేశంలో కూడా 

ఉన్నారు. వీరిలో మాలూరయ్యన ఒక్కలు, నీరేశ్వరన ఒక్క_లు, 

పొర్వతియ ఒక్క_లు అనేవారూ ఉపజాతులుగా ఉన్నారు. 

కన్నడిగుల్లో ఉండే గొరవల వంటివారే రాయలసీమలోని అనంతపురం 

మండలంలో కూడా కనిపిస్తారు. వీరిని గొరగయ్యలంటారు. పిల్లన గోవు 

లూదుతూ డమరుకం వాయిస్తూ పాటలు పొడుతూ కుండలాకార నృత్యాలు 

చేస్తారు. వీరు మైలారులింగ భక్తులు. కురుబజాతివారు, కురవ-కురుబ సమా 
నార్ధకాలు. ఇదే అర్థంలో తమిళజాతి కూడావుంది. బళ్ళారి, అనంతప్పరం, 

మండలాల్లో కనిపించే గొరగయ్యలు గొ(రెలు మేపడం, కంబళీలు నేయడం 
వృత్తిగా కలవారు. బీరప్ప వీరి ఇల వేల్పు కురవంజిని పోలిన నాట్యవిశేషం 

వారికి తెలుసు. ఉగాదినాడు వీరప్ప విగహాన్నెత్తుకొని, నగారాలు, డోళ్ళు 

వాయిస్తూ నృత్యం చేస్తారు. (క్రీడా ఖిరామంలో కూడా వీళ్ళనుగూర్చి ఉంది. 
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కొరవంజి పేరుతో కొన్ని యక్షగానాలు కనిపిసాయి. వీటిలో కొర 

వంజి పాత ఒకటి వుంటుంది. ఈ త్రీ పాఠ తాత్విక (పాధాన్యం పుం చేది. 

భగవంతుడే కొరవంజి ప్యాత ధరించి అనుసంధానం చేయడం ఈ యజ్ష 

గానాలలో కనిపిస్తుంది. (ప్రశ్నచెప్పే కొరవంజి స్త్రీలను కన్నడంలో కొరమతి 

యరు, కొరమరు, కొరచరు అని పిలుసారు. సోదె చెప్పే కొరవంజి స్రీలు 
నేటికీ పల్లెల్లో అప్పుడప్పుడు దర్శనమిస్తుంటారు. వీబృ పచ్చ పొడవడంలో 

కూడా నిపుణులు. ఈ విధంగా జానపద కళాకారులుగా వీరికి పేరుంది. సోవెనే 

గై అనీ, గెద్ది అనీ చెపారు. 

కొండ రెడు 
ar 

తూర్పు గోదావరి మన్య [పాంతాల కొండ రర్లు కర్నాటకొంలో దరూ రా 

కొండమామ అనే పేరుతో (ప్రసిద్ధులే. వీరి పండుగలు (పత్యేకబుతువులలో 
జరుగుతుంటాయి. ఫి(బవరి, మార్చి నెలల్లో మామిడి పండుగ జరుగుతుంది. 

భూదేవత ముత్యాలమ్మ, కొండదేవత వీరికి ఆరాధ్య దై వాలు. పండుగల్లో 

ఈ 'దేవతలనుస్తుతిస్తూ, పాటలు పాడుతూ, నృత్యాలు చేసారు. 

తంబుర మీటుకుంటూ (పశ్న చెపామని వచ్చేకొండమామ లేక కుర 
మామలు నాటు వైద్యానికీ (ప్రసిద్దులు. చేతికి కడియాలు, కర్ణి కుండలాలు, 
నుదుట నామం, తలపాగాకు నెమలిపింఛాలు ఉంటాయి. 

కాళ్ళకు కొయ్యలు కట్టుకొని ఉత్సవాలలో, శాతరల్లో, పండుగల్లో 
న్నర్తించడం ఆంధ్రదేశంలో అప్పుడప్పుడు కనిపిసుంది. తేలిక న, గటికొయ? 
లతో కాలికొయ్యలను తయారు చేస్తారు. అవి మూడునాలుగడుగుల పొడు 
గుంటాయి. కొయ్య కాళ్ళతో నడవడానికి, నృత్యం చెయ్యడానికి బాగా ఆను 
భవం అవసరం. మొదట కొంచెంసేపు నమతూకఠం కోసం ఓక గడనుపటు 
కొని, తర్వాత అదికూడా వదిలేసి నడుస్తూ వెళారు, తర్వాత డస్సు శబానికి 
తగ్గట్లు నృత్యం కూడా చేసారు. కొయ్యకాళ్ళతోనే పంగి డబ్బులు తీసుకోడం వంటి విన్యాసాలుచేసి _పేక్షకలను రంజింప జేస్తారు. . 
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కొయ్యచొమ్మలాట 

మనదేశంలో కొయ్య బొమ్మలాటకు వేల సంవత్సరాల 'చరిిత వుంది. 
“సూత్ర క్రీడా?” అన్నది అరవై నాలుగు కళల్లో ఒకటి. ఇదే కొయ్యబొమ్మలాట 
అని కొందరి అభిపాయం. కొయ్య బి మ్మలాటలో సూత్రాలు ఉంటాయి. 

చెవి వల్లనే సంస్కృత నాటకాలలో సూత్రధారి అనే పేరు వచ్చిందంటారు. 
సూతం (ప్రధానం కాబట్టి “న్యూత్రద గొాంబెయాట* (సూూతాల బొమ్మలాట 

అని కన్నడంలో దీన్ని పిలునాదు. ఆడి౦ చేవారు తెరవెనుక వుండి బొమ్మలను 

సూత్రాల సహాయంతో ఆడిస్తుంటారు రౌ బట్టి ఈ ఆట చూడడానికి అద్బుతంగా 
౯ 

వుంటుంది. “బొమ్మలాట” ఇంటిపేరుగా కలవారు చాలామంది ఉండడం చేత 

(బొమ్మలాట సాంబయ్య వంటివారు) ఇది ఆం|ధదేశంలో (హప్రచీన కాలం 
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నుంచి ఉండిందని చెప్పవచ్చు. వీనోదం (పధానంగా కల బొమ్మలాట, 

ప్రకృతి అనుకరణవల్లి ఉద్భవించిందని చెప్పవచ్చు. బొమ్మలాట 
వృత్తిగా కలవారు అనేకులు ఉండేవారు ; నేటికీ ఉన్నారు. కొయ్య బొమ్మలను 

తేలికైన బూరుగ, (పత్తి మొదలై న కొయ్యలతో చేసారు. ముఖం, చేతులు, 

కాళ్ళు చేయడానికి. సరివి ఉపయోగిస్తారు. మగ. ఆడ, నకిలి చొమ్మలనేని 

ఉంటాయి. మగబొమ్మలు ఒకటిన్నర అడుగుల నుంచి, రెండున్నర అడుగుల 

వరకు ఉంటాయి, ఆడ బొమ్మలు కొంచెం చిన్నవిగా ఉంటాయి. సౌమ్యం, 

రౌద్రం మొదలయినవి అభినయించాల్సిన పాత్రలను బట్టి రంగులు వేసారు. 

ప్ర పాత్రలకు గాజులు, హారాలు, డాబు మొదలై నవి ఉంటాయి. మగ పాత్ర 

లకు విల్లు, గద, చక్రం, కిరీటం మొదలయినవి ఉంటాయి. బొమ్మల తలకు 

రెండు సూ(త్రాలుంటాయి.,. వీటిని సూత్రధారుడు తలకు కట్టుకుంటాడు, చేతు 

లకు కౌక్కీ_.లుంటాయి* * వాటిని చేతితో పట్టుకుంటాడు. తోలు బొమ్మలంత 

(పచారం కొయ్యబొమ్మలకు లేదు, 

రాయలసీమలో కొయ్యబొమ్మలాట ఒకానొకప్పుడు చాలా (సచారంలో 

ఉండేవి. కోలారు జిల్లాలోని ఒక తెలుగు శాసనంలో (E.C Xsd 100-pp 
238.99) బ్ బోమ్మలాట వారు తగహారాన్ని పొందినట్లుగా పుంది (కీ. ఫ్, 

15621 నాటిది). రాయలకు ఆపుడ్డ న బొమ్మలాట. వాడొకడుండేవాడు. అతడు 

బొమ్మలాట విరూపాకుని కొడుకైన బొమ్మలాట కాళడు. బళ్యారిజిల్లాలో 
“బొమ్మలాట పల్లె అనే ఊరుంది. కీశప మండలంలోని కమలాపురంతాలూకా 

చిడిపిరాల గ్రామాన్ని బొమ్మలాట రై తయిన చం(దమయ్య, బొమ్మలాట 

ఆమృత కవి తేరనాటక్రం ఆడడానికి పెద చిట్టయ్యకు ఇచ్చారని ఒక శాసనంలో 

ఉంది (AR.316 01 1928). పై పె ఉదాహరణలు బొమ్మలాటలకు సంబం 
దించినవి. ఇవీ కొయ్య బొమ్మలాటను. సూచించేవి కావచ్చు లేదా తోలుబొమ్మ 

లాటసు సూచించేవి 5 కావచ్చు. 

కీలుబొమ్మ అనేవికూడా కొయ్యతో చేసిన వే. కీలబొమ్మలు, జం|త్రపు 

బొమ్మలు అన్నే వాటి [పన క్తి కి తెలుగు కావ్యాలలో వుంది. కీలుబొమ్మలాటకు 

వెనుక తెరమా త్రమే. వుంటుంది. కథావశాన ఆ బొమ్మలు తెరచోటునుంచి 

వస్తూవుంటాయి. ము 
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ఎరుకలసానులు, కొంతమంది లంబాడీలు కొన్ని బొమ్మలను తీసుకు 

వనారు. ఇవి కొయ్యతో చేసినవే. ఇవి ఒక విధంగా యంతపు బొమ్మలని 

చెప్పవచ్చు. పాటకు తగ్గట్లుగా ఈ బొమ్మలను ఆడించడమో, దంచేట్లు చేయ 
డమో చేస్తుంటారు. 

కోలాటం 

భారతదేశంలోని అనేక (పదేశాలలో అత్యంత జన ప్రియమైన వినోదం 

కోలాటం. పాట, పాటలయకు తగిన నృత్యం, నృత్యానికి తగిన సంగీతం, 

సంగీతంతో బాటు వినోదం-అన్నీ మేళవించిన కళ కోలాటం. కోలాటం 

పాటలు ఆం(ధ దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. 

కోలాటం నృత్త భేదాలలో ఒకటి. పాల్కురికి “కోలాట గొడియల”ను 

పేర్కొన్నాడు. అన్నమయ్య కీ ర్రనల్లో కోలాట క్రీ ర్రనలనేక్షం ఉన్నాయి. 

(పకృతి అనుకరణ వల్ల ఉద్భవించిందని చెప్పవచ్చు. బొమ్మలాట తాడి 

ప రిలో చింతలరాయని దేవాలయ (సాకార కుడ్యాలు కోలాట చిత్రాలకు ఆట 

షి § 

ఇప్పుడు పురుషుల కోలాటాలేగాని స్ర్రీలకోలాటాలు అరుదు. జడ 

కోలాటం ప్రీలకు సంబంధించింది. పోతరాజు కొలువులు, (గ్రామదేవతల పర 

షలు, మహమ్మదీయుల ఉరుసులూ కొలాటా లాడడానికి మంచి సమయాలు. 

కోలాటంలో ఎనిమిది లేక పన్నెండుమంది పాల్గొంటారు, సరి సంఖ్య 
లోనే జట్టు ఉండాలని నమ్మకం, నియమం. బాగా ఆఏతేరినవాడు నాయకుడుగా 
వుంటాడు. కోలాటం జట్టు నాయకుణ్ణి రాయలసీమలో ముందు పాటగాడు, 

'పెన్నుద్ది, అయ్యగారు, మేళగాడు అంటారు. వెలుపల కక్ష్యలో సవ్యంగా. 
తిరిగే వాళ్ళకు వెలియుద్దలని, లోసలి కక్ష్యలో అపసవ్యంగా తిరిగే వాళ్ళకు 
లోయుద్దులని పేరు. జట్టులోని వారు కాళ్ళకు గజ్జెలు, చేత గజ్జెలు కట్టిన బచ్చెన 

కోలలు. ధరిసారు, మొదట 'తయ్యక తద్ధిమితా? ఆని పెన్నుద్ది విలంబ గతిలో 

మొదలు పెడాడు. మొవట తాళ కుద్దికోసం 'కోలుకోలు కోలే, కోలన్న కోలు 

కోలోయ్, కోలుకోలుకోలే, కోలన్న కొలు కోలోయ్” అని పాడతారు. నిల 

బడి, తిరుగుతూ, మోకాలిమీద కూర్చొని కూడా కో లాటం వేస్తారు, కోలాటం 
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వేస్తూపొడే రకరకాల వరసలు, కోపులు ఉన్నాయి. తాళాన్నసుపరించి విలం 

వీత మధ్య (ద్రుత గతుల్లో కోపులు నడుస్తాయి. 

క్రికెట్ వంటి నాగరికుల ఆటలు తెలియని జానపదులకు కోలాతే 

వీనోదం ఇచ్చే మంచి ఆట. చిన్ననక పెద్దనక అందరూ మెచ్చేఆటఇది, 

మామూలుగా కోలాటాలు గణనాయకుని పాటతో మొదలవుతాయి. వీటిలో 
జానపదుల కిష్టమైన రాముడు, గోపాలుడు, గోపికలు మొదలయిన దారంతా 
వస్తుంటారు. పలివి కోలాటం పాటల్లో అయాత్మ కంగా, డోలల శబ్దానికి 

తగ్గట్టుగా సాగుతుంటుంది. కోలాటం వంటివి సామాజిక (పొధాన్యం కలవి. 

వినోదమే ముఖ్యమైనా ఇటువంటి ఆట పొటల్లో కూడా ఊళ్ళోని (పతి ఒక్క 

తినీ పేరుపేరునా తలచుకునే జానపదుల సామాజిక స్పృహ మెచ్చదగింది. 

“ఉయ్యాలో జం పాలో ఊగ పేచేయలా 

రామరామ కోదోండరామా 

ఉయ్యాలో జంపొలో ఊరుమేడ్రికు ర్రి 

.... రామరాము కోదండరామా 

రచ్చాన ఉండే ఆ రెడ్డి పేరేమిరా 

రామరామ కోదండరామా 

తచ్చాన వుం చే ఆ రెడ్డి రొఘవ రెడ్డీ 

రామరామ కోదండరామా.......* 

రాయలసీనులో అనంతప్పరమండల (ప్రాంతంలో కోలాటాన్నీ కోలన్న 
అంటారు. రాయలసీమకు సీమాప్రదేశంలో వుండే కర్నాటకంలో తెలుగులో 

వున్న కోలాటం పొటల వంటివే వున్నాయి. శీవశ్రీవమూ ర్తివి గణ నాథో సీవు 

శివుని కుమారుడవు గణ నాథా?! అనే తెలుగు కోపులాంటిడే శన్నడంతోనూ 

కుంది, 

“శరణు శరణువయ్యే గణ నాయ్యం. 

నమ్మ కరుణదిందలి కాయొ గణనాయ్మే 
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ఎళ్ళుండె జేనుతుప్ప గణనాయ్య్మ 

నమగె విద్యావ కలిస సయ్య గణనాయ్మ_ .... 33 

కన్నడంలో కోలాటం పాటలు వందలాదిగా సేక్రరించబడ్డాయి. కోలాటం 

పాటల సంకలనాలు (ప్రచురించబడ్డాయి. తెలుగులో కూడా కోలాటం పాటల 

సంకలనాలు ఒకటి రెండు (ప్రచురించబడ్డాయి. కోలాటాన్ని గూర్చి డా, టి. 

దొణప్ప. డా. బి. రామరాజు మొదలైన వారు విలువైన వ్యాసాలు (వ్రాశారు, 
డా. బిట్టు చెం క "టేశ్వర్లు “పల్నాటి సీమలో కోలాటా”న్ని గురించి పరిశో ధన 

జరిపి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పిహెచ్. డి, పట్టం పొందారు. 

గె 

శాతరలలో వీరభ్యద పళ్ళెరం "తీసుకొని వెళ్ళేప్పుడు ఖడ్గం పట్టుకొని 
తమతమ ఇల వేల్పుల మీద చదివే పద్యాలకు ఖర్జాలని పేరు, వీరభదఖడ్లాలు, 

చౌడమ్మఖడ్గాలు మొదలై నవి రాయలసీమలో వాడుకలో వున్నాయి. కోమట్లు 
వానవి కన్యకా పరమేశ్వరిని, కంసాలులు కాళిని, సాలెవాళ్ళు చౌడేశ్వరిని, 

కురుబలు వీరభ(దుని కొలుస్తారు. ఈ ఖడ్గాలను చదువుతుండగా పక్కన వుండే. 

వాళ్ళు కొమ్ము ఊదుతారు. రుంజను వాయించే వాణ్ళు జేగంట, తప్పెట, 
చోలు, వీరంగం, శంఖం మొదలై నవి వాయించే వాళ్ళ కరూడా వుంటారు. 

కాంగుదారులు “శరభ శరభ అళ్ళరభళరభ' అని చెప్ప ౦టారు. గుంటూరుజిల్లా, 

కోటప్ప క” 9డ మొదలై న చోట్ల వీటిని ఘటకాలని కూడా అంటారు. ఈ 

కందిది చౌడమ్మా వారి ఖడ్గం దీనిని చెప్పినవారు దా. టి. దొణప్ప (నివేద 

కు : వీ రేబాలప్ప, తొ గట ఫిరక్షత్రియ, చేనేత వృ ర్తి, పెద్దకాకుంట్ల, రాయ 

చుం తాలూకా, అనంతప్పరం డల్లా) 

అహహా కాంభవే అహహా శాంభవే, 

_ "వీభూతి ఒకచేత, వీరంగ మొకచేత 

ఘనమనాగంటవబే యల్లుమనగా.. 

చ|క్రంబు' తిప్పితే భూచకగొడుగులు = 

చుక్కలన్నీ గూడి 'పగ్గడిల్లా 

అహహా నీ మాయలు నెలకొంటివో నై కదాంటొ 

సరస సద్గుణ నికురాం బ ఢీ) శారదాంబా 
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గం గిరెద్దు మేళం 

జంతువులకు కొన్ని విద్యలు నేర్చి పొట్టపోసుకునే వాటిలో గంగిరెద్దు 

మేళం ఒకటి. ఈ జానపద కళ ఎంతవరకు జనంలో చొచ్చుకు పోయిందం జే 

ఎవరైనా ఊ రే “*ఊ” కొడుతుంటే “ఎందుకురా గంగిరెద్దులా తలూసావ్ ” 

ఆంటారు. కన్నడిగులలోకూడా దీనిని “గంగె త్తినవరు? అనీ “బసవన్న"ఆని 

ఆంటారు. గంగిరెద్దు మేళం గొల్లిపంశం వారిలో (పచలితమై వుంది. 

ఒకొక్క. ఊరిలో గంగిరెద్దును ఆడించుకుంటూ నెల్లూరి నుంచి మైసూరు 

వరకు వెళ్ళేవారుకూడా వున్నారు. బసవన్నను సిద్ధం చేయడానికి కొన్ని నెలలు 

పడుతుంది. కొందరు సీతా రామ లక్ష్మణుల్ని తయారు చేసారు. సీతారామ 

కల్యాణం కూడా జరుపుతారు, మేళతాళాలతో అలనాటి సీతాకల్యాణ మే మళ్ళీ 

జరుప్పృతున్నట్లుగా వైభవంగా బసవన్నను ఆడిసారు, అడుగులు వేయిస్తారు, 

తలూపిస్తారు, పెళ్ళి చేస్తారు. గంగిరెద్దుల్ని రకరకాల బట్టలతో, రంగులతో 

చక్కగా అలంక రిస్తారు. గంగిరెద్దు మేకంలో డోలు, నాదస్వర మూ 

ఉంటాయి, వాద్య సంగీతమూ, జంతువుల నృత్యమూ ఈ మేళంలో (పథాన. 

పాత్ర వహిస్తాయి. 

గుర్రపు నృత్యం 

" కీలుగుర్రం అనే పేరుతో పండుగల్లో కనిపించే వేషాలలో సరం 

ఒకటి. ఇది తమిళనాడులో, కర్నాటకంలో కూడా జన(పియమయిన వేషం, 

నృత్యం, అనుకరణ. జానపద కథల్లో కీలుగు.రాలు మూలాంశాలు. జానపద 

కథలలో కనిపించే అనేక కల్పనలకు రూపకల్పన చేయాలనే ఆకాంక్ష వీటిలో 

కనిపిస్తుంది. ఏడు సముద్రాలు దాటి రాజకుమారుని చేరాలంపే కీలుగుర్రం 

కావాలి. కల్పనల్లోని కీలుగు.ర్రాన్ని వాస్తవాంశంగా మార్చేటప్పుడు వెదురు 

దబ్బలే జానపదులకు దొరుకుతాయి. . కాయితాలు రుబ్బి, దానిలో కొన్ని 

“మెంతులు జిగురురావడం కోసం కలిపి తలను తయారు చేసారు. మిగిలిన 

భాగాలను వెదురు దబ్బలతో చేసారు. కాళ్ళకు కొయ్యలు కట్టుకుంటారు. 

రంగురంగుల గుడ్డల్ని గుర్రంమీద వేస్తారు గ్నురాన్ని “తోలే” వారు కిరీటాలు 
మొదలైన అలంకారాలు చేసుకుంటారు. భుజకీర్తులు, హారాలు, కడియాలు 
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వగైరా హంగులన్నీ ఉంటాయి. మొహానికి రంగు పూసుకుంటారు. పక్క 
వాద్యాలు కూడా ఉంటాయి. a 

గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలో కీలుగు రాలు చాలా జన _పియమై 

వున్నాయి. స్త్రీ పురుషులిర్వురూ ఈ గుర్రాల మధ్య భాగంలో చేసిన పెద్ద 

రం[ద్రంలో నిలుచుకొని, గుర్రాలను తోలు తున్నట్లు అభినయిస్తాడు. గుర్రాల 

బొమ్మలను ఉపయోగించి మనుషులే నృత్యం చేసేది ఒక రకమైతే గుర్రాలనే 
ఉపయోగించి ఆడించేది మరొక రకం. గుంటూరు జిల్లాలో ఇలాంటి నృత్యం 

కూడా (ప్రచారంలో ఉంది. చిరుగంటలనుకల్లాలకు బిగించి పెళ్ళి ఊరేగింపులు 

మొవల్తైన సందర్భాలలో గుర్రాల చేత నృత్యం చేయిసారు. 

చెంచులు ఆ౦(ధ్రదేశంలోని ఆదివాసులు. చెంచులు పాత్రలుగా కొన్ని 

యక్షగానాలుకూడా వెలువడ్డాయి. చెంచునాటక కూటాలు ఆనే పేరుతోనే 

నాటక కూటాలు రాయల సీమలో ఉన్నాయి. వీటిలో సింగిసింగడు ప్రధాన 
పాత్రలు ఆసాది వారు వీట్రిలో పాత్రలను ధరిసారు, జానపదుల అభిరుచులకు 

అసుగుణంగా పాటలు, అభినయం ఉంటాయి. సింగడు పాడే “గుండుదిగవె 

చెంచీత గుండు దిగవే, వేళ్ళకు తగ్గ కనకపు (శ్రీ మెకై లిచ్చెనూ” వంటి 
పాటలు ఆం(ధులకు చిరపరిచితాలే. 

అది వాసులై న చెంచులకు ద్రక్యేకంగా పాటలంటూ లేవు. అప్పటి 

కప్పుడు ఏదో ఒక పాటకళ్హేుసారు. డప్పుకు తగ్గట్లుగా గంతులేస్తారు, ఇప్ప 
పువ్వు సారాయికూడా తోడయిందం పే ఒశ్మెరగకుండా కుస్పిగంతులేసారు. 

నెమలినృత్యం, కోతి నృత్యం మొదలయినవి వాళ్ళగంతుల్లో భాగాలు, 

జటిజాము' 
రు. 

కోలాటాన్ని, గొబ్బియాటను పోలినదిచి. కోలాటాన్ని గురించి ఇంతకు 
ముందే వివరించడమైంది. గొబ్బితడ్తూ పాటలు పాడుతూ మండలాకారంగా 

నృత్యం చేయడం ఆం(ధదేశంలో కనిపిస్తుంది. సం [కాంతి పండుగ సమ 

యంలో (పతిఇంటి ముంగిట గొబ్బిళ్ళు పెడతారు. యువతులు గొబ్చితడ్డూ 
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“గొబ్బియల్లో గొబ్బి గొబ్బిపాడరమ్మ గొబ్బియల్లొ” ఆని పాడుతూ చప్పట్లు 

కొడు నృత్యం చేసారు. గుజరాతు, మరట్వాడాలలో “గర్భా? నృత్యం ఉంది. 

అచేగొబ్పి అయివుండవచ్చు ఆ ని* తాలీ గర్భా? అనే (పభేదమే జట్టిజామును పోజ్ 

నృత్యమని. ట్. దోణప్పగారి అభిప్రాయం (1975:190) జట్టి జామును 

గురించి డా. దొణప్పగారు తమ “జానపద కళాసంపదిలో వివరించారు. 

జట్టే జాము తాళ|పధానమైన కళ. గొబ్బిలోలాగా దీనిలో చుట్టిరానడం 
వుండదు, “కోలాటంలోలాగా చేతి కోలలుగాని, చెమ్మ చెక్కలోలాగా గెంతడం 

గాని ఉండదు. క కాలు కదపకుండానే జట్టిజాము వెయ్యవచ్చు, దీనిలో చేచరప్పలు 

మాతం ఉంటాయి. “తిన్నగా నిలుచుండి, ఉభయపార్శ్వములందలి ఉద్దిక తె 

లతో ఒద్దికలు చెడకుండ ఒకసారి కుడి తట్టునకు, ఒకసారి యెడమతట్టునకు 
సరము భంగిమలో ఓరగా తిరిగి, ఆయా వైపుల నుండువారి అజచేతులను 

అజచేతులతో తట్టుచు (టి. దొణప్ప 1975:188) పాడుచు వేసేది జెట్టి 
_ జాము. ఇది పూర్తి రిగా స్తీలఆట, మొదట చేతి కోలలను వొడుతుండిరని ఊహ 

చేయప చ్చు. సంస్కృతంలో చేతికోలలని అర్థమిచ్చే “'యష్టి” పాకృళంలో 

' జుట్టి? ఆపుతుంది. అదే తెలుగులో “జుట్టి” అయివుండవచ్చు. (పహారానికి 

సంస్కృతంలో "యామ" అంటారు. “పాకృితంలో “జామి అంటారు. 

జుట్టి ము పాబ ల్లో వెన్నెలాయలో, వెన్నిదాయలో, వెన్నిటీ అనే పాదాంతాలుం 

తాయి. జట్టిడా మును చై చై త్రివై? శాఖరా రిక మార్గ శిరాలు ఈ పాటల బుతువ్పులు, 

జట్టిజాము ములో నలుగురుగాని, అంతకుఎక్కు వయితే సరిసంఖ్యలళో గాని పాల్గొ 0. 

టారు. వీరు రెండుజట్లుగా ఉంటారు. ఒక జట్టువారు పాటలో ఒక పాదం చెప్తే 
రెండవ జట్టువ నారు వంతపాడుతారు. తుమ్మెదా, నడియలో, వెన్నిటీ, రామరామా 

కోదండరామా వంటి పల్లిపులు జట్టిశా ము పాటల్లో కనిపిస్తాయి. 

న 

“ఎందుకయ్యా వృంచినావు బందిఖానాలో” ((వెందుకయ్యావుం చినావు 

(బందిఖానాలో-అని పాడడం కద్దు) అని రామదాసు బందిఖానా విషయాన్ని 
పాటలో చెప్తూ పెద్ద జేగంటతో రామలక్ష్మణ సీతా వి(గహాలత్రో కూడిన దీపప్ప 

స్త ౦భాన్ని పట్టుకొని నోటితో పాడుతూ గజ్జెల కాళ్ళతో నృత్యంచే చస్తూ, చిరుత 

లతో తాళం వేస్తూ స్త స్తంభం చుట్టూ. కలయ దిరుగుతూ + వీరు నృత్యం చేసారు, 
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జోకుమార సం (పదాయం 

ఇది కన్నడ దేశంలో చాలా(పసిద్ది వహించింది. అనంతపురంజిల్లాలో 
బోయలు, తలార్లు నల్లని జోకుమారుని విగ్రహాన్ని తయారుచేసి ఊరూరు 
తిప్పుతారు. వీరు శైవులు, జోకుమారుడు వినాయకుని సోదరుడని వీరి నమ్మ 
కం. ఏడునుంచి తొమ్మిది రోజులలో ?-_8 సీమలను చుట్టివసారు. ఆడవాళ్ళు 
తంగేడుఆకు, తంగేడు పువ్వులు జిలేడు ఆకులు, పువ్వులతో అలంకారం చేను 

కుంటారు. 

కన్నడ దేశంలో జోకుమారుడి ఉత్సవాన్ని భా_ద్రపదశుద్ధఅష్షమి నాడు 
జరుపుతారు. జోకుమారుని గురించి రకరకాల కథలు కన్నడ దేశంలో (ప్రచారం 
లో ఉన్నాయి. జోక బుషి, ఎశేగౌరి అనేవారికి పుట్టినవాడే జోకుమారుడని 
కొందరు చెప్తారు. వానకోసం చేపేపూజలలో జోకుమారుని పూజజఒ కటి. స్రీలు 

జోకుమారుని తీసుకొని ఊరూరు తిరుగుతారు. అక్కడక్కడ పోగయిన 
దాన్యం చేర్చి వంటచేసి, జోకుమార్చుళి పూజించి, విగ్రహాన్ని ఉతికే బండ 
కింద సెట్టి భోజనం చేసారు. అంతలో ధారపాతంగా వానవస్తుందనిజానపదుల 

నమ్మకం. 

త'ప్పెటగు స్ట 
ఉమ, 

తెలుగు దేశంలోని జానపద కళలలో (ప్రజలకు చక్కని వినోదాన్నిచ్చే 
వాటిలో తప్పెటగుళ్ళను (పధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉ త్తరఆిం (ధలో-- 

ముఖ్యంగా (శ్రీకాకుళం. విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలలో తప్పెటగున్ళ 
బాగా (ప్రచారంలో ఉన్నాయి. తప్పెటలు, గజ్జెలు దీనిలో ముఖ్యమైన వాద్యాలు. 

పొట్టి చేతుల జుబ్బాలు, నిక్కర్లు వేసుకున్న కళాకారులు గుండెలకు ఆనుకొన్న 

త ప్పెటల్ని లయాన్వితంగా వాయిస్తూ నృత్యం చేస్తారు. క్రళాకారులదుసులు 

ఎ(రరంగువికావడంవల్ల (పేశ్షకులకు వారినృత్య భంగిమలు ఒక వింత సోయ 

గంతో నంతోషాన్నిస్తాయి. నిక్కరుతో సహా గజ్జెలు ధరించడంవల్ల అవి 

త ప్పెటకు తోడు శభ్దాన్నిసాయి. కొళ్ళకుకూడా గజ్జెలుంటాయి. పత్యేక రంగ 

స్రల మేమీ అక్కరలేకుండా తప్పెటగుళ్ళను _పదర్శించవచ్చు. పురుషులే ఈ 

కళను (పదర్శిసారు. త ప్పెటగుళ్ళతో బాము గా(త్రసం గీతంకూడా పుంటుంది, 
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వంశపారంపర్యంగా ఒక తరంనుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించే 

జానపద కళ తప్పెటగుణ్ళు. వీరు యాదవకులానికి చెందినవారు. అందువల్ల 

వెష్టవ సం(పదాయానికి చెందిన గీతాలనే ఈ కళాకారులు పాడుతుంటారు, 

తాళానికి తగినట్టు నృత్యం, పాట, వాద్యసంగీతం కలసి తప్పెటగుళ్ళను 

చక్కని (పదర్శన కళగా రూపొందిసాయి, 

త'ప్పెటగు ళ్ళల్లో భాగంగా కొన్ని (ప్రత్యేకమైన (పతిభాాపదర్శనలు 

కూడా వుంటాయి. వివిధ భంగిమలలో త ప్పెట్టువాయించడం వీటిలో ఒకటి 

పిలి మొగలు వాయినూకూడా తప్పెట్లు మోగిసారు. ఒకరిమీద ఒకరు ఎక్కి 
న్! OM ఎవి ఛం జి 

ఇటొకరిని అటొకరిని (వేలాడదీస్తూ తప్పెటలు వాయించడంకూడా చేసారు, 

ఒకొక్కసారి కళాకారులు రెండు జట్లుగా విడిపోయి తప్పెట్లువాయించడంలో 
నాట్యంచేయడంలో పోటీ పడతారు. పెద్దకుండపైన ఒకడు నిల్చుకొని, అతని 
భుజాలపైన మరొకడు నిల్చుకొని, ఆతని తలపైన నీళ్ళపా(త్రను పెట్టి కూడా 

తప్పెట్లు వాయిస్తారు. 

త ప్పెటగుళ్ళ (ప్రదర్శన సుమారు ఐదారు గంటలు సాగుతుంది. రాత్రి 

వేళ జానపదులకు ఇది మంచి వినోదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ క్రళాకొరులు పగటి 

పూట గొల పెంపకం వంటి వృత్తులను చేపట్టి, రాతి వేళ ఈ కళను (పద 

ర్భిస్తుంటారు. ఈ కళలో ఎన్నో రకాల విన్యాసాలుండడం చేత దీన్ని (పద 

'ర్భించడానికి ఎంతో శ క్రి కావాలి. ఆం|ధభూమి(18-11-80) వారపత్రికలో 
(శ్రీ ఎస్. వి, రమణరావు తప్పెట గుళ్ళను గురించి చక్కని సచిత్ర వ్యాసాన్ని 
(పకటించారు, 

తోలుబొమ్మలాట 

(వపంచంలో అనేక (ప్రాంతాలలో జానపదులకు వందల కొద్దీ సంనత్స 

రాలుగా వినోదాన్ని చేకూరుస్తున్న వినోదం తోలుబొమ్మలాట. ఇది మానవుడు 

తయారు చేసుకున్న మొట్టమొదటి రూపక మని కొందరి అభిప్రాయం. ఇదే 

తర్వాతి కాలంలో యక్షగానాలకు, నాటకాలకు దారి తీసిందనే అభిపాయం 

వుంది. మనదేశంలో 'ఆఖ్యానకి మనే పేర ఒక విధమైన అలేఖ్య పద్దతి 
(ప్రచారంలో ఉండేదని కాదంబరి, వాత్స్యాయన కామ సూ(్రాలు, శృంగార 
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(వకాళవంటి (గ్రంథాల వల్లి తెలుస్తున్నది. ఏదైనా కథలోని సన్నివేశాలను 
కళ్ళకు గట్టినట్లు పణం మీద చితించి చూపే పద్దతి ఇది. తర్వాతి కాలంలో 

బహుశా ఇలాంటి చితాల్నే కదిలించి చూపుతుండేవారేమో. అటు తర్వాత 

వత్యేకంగా చొమ్మలను తోలుతో, కొయ్యలతో తయారు. చేసి ఆడించే పద్దతి 

వచ్చి ఉంటుంది. 

మన దేశంలో తోలుబొమ్మలాటకు, కొయ్య బొమ్మలాటకు, కీలు 

చొమ్మలాటకు సుదీర్హమై న చర్నిత వుంది. అందులోను దక్షిణ చదేళంలో ఇది 

ఆత్యంత ప్రాచీన కాలం నుంచి వాడుకలో ఉన్నట్టు. ఆధారాలున్నాయి. మహి 

భారతంలో *రూపోస జశ్లీవనం?' అనే మాట వుంది. దీన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ నీల 
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కంఠ పండితుడు ఇది దకీణ దేశంలో (పచారంలో ఉండే బొమ్మలాట అంటూ 

ఇలా అన్నాడు : 'రూపోప జీవనం జాలమండపికేతి దాక్షీకా త్యేమ (పసిద్దమ్, 

యత్ర సూక్ష్మ వస్త్రం వ్యవధాయ చర్మమయై రాకారై * రాజామాల్యా దీనాం 

చర్యాం (పదర్శతే". అప్పుడు దీన్ని జాలమండపికమనే వారట. పల్చని గుడ్డ 

మీద చర్మ పుతికలద్వారా రాజామాత్యాదుల చర్యలను (ప్రదర్శించే వారట. 

భారతదేశంలో రూపకకళ క్రీస్తు పూర్వం నుంచే ఉండడం వల్ల తోలుబొమ్మ 
లాట వంటివి ఇంకా (ప్రాచిన కాలం నుంచే ఉండి ఉండాలని విద్వాంసులు 

వ ఆన ఊహాస్తు న్నారు. 

బహుళా బౌద్దం ద్వారా తోలు బొమ్మలాట ఛైనా వంటి ఇతర దేశా 

లకూ వ్యాపించింది. పదవ శతాబ్దిలో చై నాలో బౌద్ద కథలను, జానపద కథ 

లను బొమ్మలాటగా (ప్రదర్శించేవారని తెలుస్తున్నది. పదవశతాబ్దినుంచే జావాలో 

కూడా బొమ్మలాటకు (ప్రచారం లభించింది. అక్క_డ వీటిని వాయంగ్ 

అంటారు. రామాయణ, మహాభారత గాథలు (వేదర్శిత మవుతుండడాన్ని బట్టి 

ఈ కళ భారతదేశం నుంచే వెళ్ళి వుండాలని పిస్తుంది. 

తోలుబొమ్మలాటలో చితకళ, ఆట, సాహిత్యం, గాత్ర సంగీతం, 

వాద్యసంగీతం ఉండడం వల్లి ఇదొక సమాహార కళగా జానపదులనలరెస్తుంది, 

తోలు బొమ్మలాటకు ఒకో. (ప్రదేశంలో ఒక్కా క్క. కథావలంబనంవుంటుంది. 

బొమ్మలనాడి౦ చే వారు తెరవెనుక వుండి పద్యాలు, పదాలు, దరువులు చెప్తూ, 

ఆయా పాత్రలకు తగ్గట్లుగా సంభాషణలు, సంధివచనాలు పలుకుతూ కథను 
నడుపుతారు. గద్యపద్యాలలో పద్యానిక ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది, 

ఏ దేశంలోని బొమ్మలాట అయినా గేయానికే (పథమ స్థనం. వీటికి 

నేపథ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒపెరాలనే గేయరూపకాలను వాడుతారు. 

జావాలో 'లోకన్” అనే ౬చనలను వాడుతారు. తెలుగులో కొందరు తోలు 

బొమ్మలాటలనే దృష్టిలో ఉంచుకొని యక్షగాన రచన చేసినట్లుగా ఆధారా 

లున్నాయి. మరింగంటి భట్టరు రామానుజాచార్యుల (శ్రీరామ నాటకం అలాం 

టిదే. కోట వెంకటప్పయ్య  శొస్త్రీ (వాసిన బాణాసురనాటకం అటు బొమ్మ 

లాటకు, ఇటు మనుష్యుల నాటకానికీ కూడా పనికి వచ్చేది. తెలుగువారి తోలు 

బొమ్మలాటలకు మామూలుగా రామాయణ భారతాలు ముఖ్యకశా వస్తువు లె 
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వుంటాయి. లంకా దహనం, మైరావణ చరిత, కీచకవధ,. (ప్రహ్లాద చరిత, 

జనప్రియ కథలు, దేశీయాలై న కుమారరాముని కథ వంటివి కూడా ఆడుతారు. 
ఈ కథలను గానం చేసేటప్పుడు ముఖారి, మధ్యమావతి, ఆరభి, ఆనంద, 
ఖై రవి రాగాలు వినపడుతుంటాయి, 

మొదట మొదట తోలుబొమ్మలాటను తెలుగువారే ఆడించే వారే మోగాని, 
కొన్ని శతాబ్దాలనుంచి మాత్రం అది మరారీవారి చేతిలోవుంది. తెలుగుదేశంలో 

మాత్రమేకాక, కన్నిడదేశంలో, తమిళ దేశంలోకూడా ఇదే పరిస్థితి కావడం 

చేత మరాఠీ వాళ్ళకు ఈ కళలో చక్కని వరిణతి లభిం చిందనిపిస్తుంది.రాయల 
సీమలో వీరిని “ఆరె” వాళ్ళంటారు, పాల్కురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య 

చరిత్రలోని ప పర్వత (పకరణంలో 'ఆరె పరుస నడకలు” రాశాడు. వీళ్ళు ఆద 

వాని, బళ్ళారి, ఆలూరు, గుత్తి, పత్తికొండ మొదలైన చోట్ల ఉన్నారు. కాని 

తోలుబొమ్మ లాటే మహారాష్ట్ర దేశం నుంచి మనకు వచ్చిందని చెప్పడానికి 
వీలులేదు. చీరమరుగుల భారతాది కథల నాడించడం పాల్కురికి సోమనాథుని 

కాలంనుంచి వుంది. కన్నడంలో తోలు బొమ్మల నాడించే వారిని కిశ్ళేక్యాతరు 

లేక సిశ్శేక్యాతరు అంటారు. కేతిగాడనే పాత్ర మనకు బాగా పరిచితమైనదే. 

కొంటె కోణంగి బొమ్మకు రాయలసీమలో కిల్లేగి త్తిరి గాడని పేరుంది. 

తోలుబొమ్మలాట ఊరి చావళ్ళలో ఆరుబయట వేదికల మీద జరుగు 
తుంటుంది వెదురు వాసాలతో సరళ రంగస్థలం నిర్మాణమవుతుంది. ముందు 
వైపుచలవ చేసిన తెల్పచీర ఉంటుంది. మగపా్యతల వెనక మగవారు, ఆడ 

పా([త్రల వెనక ఆడవారు ఉంటారు. ఆట రా(త్రి రెండవజాము మొదలై తెల్లవారు 

జాము వరకు సాగుతుంది. మొదట వినాయకుణ్ణి, తర్వాత సరన్వతి మొదలై న 

దేవతలను ప్రార్థించి ఆట మొదలు పెడతారు. బంగారక్క, డకేతిగాడు 

ముఖ్యంగా వినోదాన్ని (పసాదిసారు (ప్రసావన జరిపేది సూ(తధార పాత్ర 

ధారిని, పారిపార్శ్యకుని బోలిన గందోడిగాడు, శేతిగాడు అనేవారు. 

తోలు బొమ్మలను తయారు చెయ్యడానికి జింక, దుప్పి, మేక, గొ, 
గాడిదల చర్మాన్ని ఉపయోగిసారు. మొదట తోలును పారదర్శకంగా చేసి రేఖ 

లను గీచి అక్కడికి కత్తిరిసారు. రంగులు అనేక దశలలో వేసుకుంటూ 
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ఆం|ధుల తోలుబొమ్మ (జానపద వస్తు (ప్రదర్శనాలయం, మైసూరు 

శా 

వనారు. (పథాన పాత్రలకు జింక చర్మాన్ని, మిగిలిన పాత్రలకు మేక మొద 

లైన వాటి చర్మాన్ని ఉపయోగిస్తారు. జిగురుపూసి దారం పురివె పెట్టి బొమ్మల 

అవయవాలను కీళ్ళ దగ్గర కలిపి కుడారు. బొమ్మలు కొన్ని మన కభిముఖంగా 
వుంపే, మరికొన్ని పార్భ్యముఖంగా వుంటాయి. తోలుబొమ్మలకు ఎక్కువగా 

జింక చర్మాన్ని వాడడానికి కారణ౦ అది ఎక్కువ పారదర్శకం కావడమే. 

రంగుకూడా దానికి బాగా పడుతుంది. తోలు బొమ్మలాట వల్ల ఊరికి పట్టిన 

శని, ఇతర పీడలు విరుగడై పోతాయని జానపదుల నమ్మకం. దీనివల్ల వర్షం 

కూడా వస్తు ౦దని' నమ్ముతారు. 

కన్నడంలో తోలు బొమ్మల నాడించే వారు మహారాష్ట్రలోని పతారా 

(పాంతాలనుంచి వలస వచ్చిన వారమని చెప్పుకుంటారు. వీళ్లూ దేశ దిమ్మ 
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రుచే. కొన్నిచోట్ల విరు తమను “౩టబం'ని చెప్పుకుంటారు. బెంగుళూరు, 

కోలారు, మండ్య, హాసన, తుంకూరు జిల్లాల తోలుబొమ్మలాట గాం(డ్రలో 

ఆజేట, పాచంగి, అటాపు, సింధి అనే నాలుగు జాతుల వారున్నారు. బంగా 

లో 

మయ్యాయి, కన్నడంలో కూడా రామాయణ, మహాభారత కథలు ఎక్కువ 

రక్కా కిశ్శేక్యాత (శకేతిగాడు) పాత్రలు కన్నడంలో కూడా బాగా (ప్రసిద్ద 

(పసిద్దాలు. సీతా స్వయంవరం, ద్రౌపదీ స్వయంవంం మొదలై న వాటిక 

చాటు శివజలంధర, దేవీ మాహాత్మ్యం, (త్రిపుం నంహారం ముదలై న వాటిని 

ఆడతారు. రామాయణమయిశతే అనేక రాతులు ఆడి జానపదుల నలరినారు. 

జానపదుల పౌలిటికి తోలుబొమ్మలా కే చలన చిత్రం నిజమైన అర్ధంలో జ ది 

చలన చిత్రమే, 
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వీరువై ష్టవులు. ముఖ్యంగా సం(కాంతికి పల్లెపల్లెలో హారిదాసులు 

దర్శనమిస్తుంటారు. దాసర్లలో గొల్లలు, కురవలు, బలిజవారు, సాతాని వారు 
ఉన్నారు. శంఖం, వ త్రివేయడానికి గరుడగంబం, జాగటి అనే కంచు వాద్యం 

ధరించి వీరు వసారు. రాగితో చేసిన బోనాసి లేక బవనాసి అనే పేరుగల 

భిక్షపా్రను వీరు ధరిస్తారు. దానర్లలో బుక్కదానర్లు, భాగవత దాసర్లు, దండె 
దాసర్లు, మాలదాసర్లు మొదలైన వారున్నారు. తంబురా, చిరతలుకూడా ధరించే 

వారున్నారు. స్త్రీ వేషం వేసి గజ్జెకట్టి, తాళ మృదంగ ధ్వనులతో నృత్యం చేసారు. 
కొందరు కిన్నెర కూడా చేపడ్డారు. నక్కా_దాసర్హ నేవారు నక్క మొహంతో 

వేషం వేసుకొని వనారు. గూళిం దాసరులనేవారు నాటకా లాడుతారు. కన్నడ 

దేశంలో దొంవీ. దాసర్లు న్నారు. వీళ్ళు తెలుగే మాట్లాడుతారు. తెలుగు దేశం 

సుంచి కన్నడ దేశానికి వలస వెళ్ళినవారు పీరు. పీధినాట కాలాడడంలో నిప్పు 

ణులు. చె ష్ణ సం. _పదాయానికీ చెందిన ఈ దాసర్లు ఏకతార, చిరతలు ధఛధరంచి 

బాలనాగమ్మ, హరిశ్చంద్ర, నలచర్విత్ర మొదలై. నవి. చెపారు. 

పగటి వేషకులని, పొగపేషగాళ్ళని పేరుపొందిన ఈ కళాకారులు దేళ 
(దిమ్మరులు. (గామ్యభాషలో “పగలేసి గాభ” అని కూడా అంటారు. వీరు 

వివవినోదుల వంటివారని కొందరంటారు. వీరు దొర, దొరసాని, వడ్డెవాడు, 

(బ్రాహ్మణ వితంతువు మొదలైన వేషాలు వేసారు. ఏడాది కొళసారి 
ఊరికి వస్తారు. వేషాలకు తగిన దుస్తులుంటాయి. వీరికి మంచి అనుకరణ 

శక్తి వుంది. పరిహాస (పియక్యం బాగా వుంటుంది. యక్షగా నొల్లో పుండే 

సాం(పదాయిక ప్నాతలే ఈ విధంగా (పత్యేక వేషాలుగా మారి, పగటి వేష 

గాళ్లు తయారయ్యారని కొందరి అభిప్రాయం. యక్షగానాలు మొదలై నవి 
రాత్రి పూట జరుగుతాయి. డాన్ని పగలుకూ విస్తరించి పగటి వేషాలను జాన 

పదుణు తయారు చేసుకొని వుండవచ్చు. పగటిపూట పనులన్నీ వదలుకొని వచ్చి 
ఎవ్వరూ నొటకాలు చూడలేరు కాబట్టి వేషంతో, కొన్ని సంభాషణలతో తృ్ప్రి 

పడడం జరుగుకుంది. పగటివేషకులు ఒకసారి ఒక వూరికి వస్తే అక్కడే 

వారం పదిరోజులుండి దినాని కొక వేషం చొప్పున వేస్తుంటారు. 
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పాముల వాళ్ళు 

ఆం(ధదేశంలో బాగా పరిచితమైన వాటిలో పాముల వాడి ఆట ఒకటి. 

బుట్టలో పామును తీసుకొని, బుంగ ఊదుతూ (పతి ఇంటి ముందూ బుట్టను 

పెట్టి మెల్లగా పామును బయటికి తీనారు. బుంగఊదుతుం యే పాము తలను 

కదిలిస్తూ వుం కే, పాములవాడి ధ్వనికే పాము నృత్యోం చేస్తున్నదని అంతా 

'భమపడుతారు. వాడి వాద్యం కదలికలకు తగట్లుగా పాము ఊగుతుందని పరిశీ 

లన వల్ల తెలుస్తుంది. పాముబుట్టతో వచ్చే పాముల 'వాళ్ళను గురించి రక 
రకాల కథలు (పదారంలో ఉన్నాయి. కొందరు కొండ ' చిలువలను మెడచుట్టూ 

వేసుకొని భికొనికి వసారు. 

పులి వేషం 

ఆం(ధదేశంలో పలు(ప్రాంతాలలో కనిపించే జానపద కళలలో ఇదొకటి. 

కళ్ళు చెదిరే రంగులకు దీనిలో ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. చెడ్డీ తప్ప 

మరేమీ దుస్తులు వుండవు: పృలివేషం చాలా నిదానంగా, ఎంతో నై పుణ్యంతో 

తీర్చి దిద్ద వలసిన వేషం. తలకు గట్టిగా ఒక “విగ్గు” లాంటిది పెట్టి శరీ 
రంతో బాటు దాని పైనా పూర్తిగా రంగు వేస్తారు. వెనక వైపు తోక పెకి 
వంగి వంటుంది, ఒళ్ళ౦0తా చారలు చారలుగా పులిలాగే రంగులు వేసారు 

తప్పెట మోతకు తగినట్లుగా పులీవేషం వేసినవాడుఆడుతాడు. కన్నడిగుల 

లోను హులివేష అనే పేరుతో ఇది _పచారంలో ఉంది. తెలుగువారి లాగానే 

కన్నడిగులూ ఒళ్ళంతా పసుపు పచ్చ చారలను వేసుకొని ప్పలిలాగే 
తయారవుతారు. . 

బయలాట 

కర్నాటకంలోను, రాయలసీమలోను (ప్రాచుర్యాన్ని పొందిన రూప 
కాలలో బయలాట ఒకటి. దీన్నే సంస్కృత పరిభాషలో వీధినాటకం అనవచ్చు. 

తమిళదేశంలో “తెరుక్కూ_త్తు అని పేరు. యక్షగానంలో లాగానే రాయలసీమ 
బయలాటల్లో పాటలు, పద్యాలు, దరువులు ఉంటాయి. శబ్దా లంకారాలకు 

ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం. వేషభూషణాలు, అభినయం యక్షగానానికి, బయలాటకు 

ఒకే. వాచికం మా(త్రం బయలాటలో ఎక్కువ అనిచెప్పవచ్చు. వంత పాట 
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గాం|డ్ర నాయకుడు రాగానే దిష్టితీయడాసికీ గుమ్మడికాయనో, కొబ్బరికాయనో 

కొట్టి అతని ఊరిపేరు అడుగుతారు. సభాగమన హేతువునడుగుతారు: అంతా 

అతను చెపాడు. ఇది “సభావచనం”. తర్వాత అసలుకథ [పారంభమవుతుంది, 

కుమార సంభవం, కీచక వధ, ఉత్తర గోగ్రహణం, రామాయణం, కుమార 
రాముని కథ మొదలయినవి _పసిద్ధమైన బయలాటలు. 

కన్నడ దేశంలో ఈ నాటికీ బయలాటకు బాలా (పాశ న్యం ఉంది. 

కొందరు బయలాట (బయలు--ఆట) "పేరుకు తగ్గే బొమ్మలాటలకు కూడా 

అన్వయిస్తుందని అభ్మిపాయ పడ్డారు. బొమ్మలాట కాక కన్నడం లోని బయ 

లాటలలో దొడ్డాట, నణ్ఞాట, దాసరాట, పారిజాత అన్నవి ఉన్నాయి. దొడ్డాట 

అన్నది పెద్దది. దీని (ప్రదర్శినానికి చాలా హంగులు అవసరం. విశాలమైన 

బయలులో, రాతి భోజనం తర్వాత ఆం (పారంభముపుతుంది. మొదట గణ 

పకి పూజ ఉంటుంది. హనుమనాయకుడనే వాడు (కోణంగి) వినోదానికి పేరు 

గన్నవాడు. దీనిలో పాటలు, సంభాషణలు రెండూ ప్రధానమే. తెలుగులోను, 

కన్నడంలోను వేషభూషణాలు ఉంటాయి. ఆభరణాలను తళతళ మెరిసేట్లు 

తయారు చేస్తారు. ఆయువాలను కొయ్యతో తయారు చేసారు. బయలాటలలో, 
కన్నడంలోని దొడ్డాటలలో రామాయణ  భారతాలకు సంబందించిన కథలే 

ఎక్కు-వ. జె మినిభారత ౦లోని కథలుకూడా కన్నడంలోబాగా (పసిద్దమయ్యాయి. 

బహూరూసప్పలు 

వీశ్ళే పగటి వేషగాళ్ళనే అభిప్రాయంవుంది. బహురూపానికి సంబం 
ధించిన (గంధాలు ఏవీ దొరక్క. పోయినా అక_డక్క.డాౌ ఉల్లేఖనాలు కని 

పిసాయి. పండితారాధ్య చరిత్రలో బహురూపుల పేరుంది (5-62). 

శ్రీ శై లంలో శివరాత్రి సమయంలో బహురూపులుతమ వేషాలను (పదర్శించే 

వారని పాల్కురికి సోమనాథుడు (వ్రాశాడు. వీటిలో అనేక రకాల అభినయం 

ఉంటుందని కూడా అందులో సూచించ బడింది. బహురూపాలను గురించి 

తాళ్ళపాక తిరుమలా చార్యుని రచనల్లోనూ (వైరాగ్య రచన మాలికా గీతాలు) 

కనిపిస్తుంది. కొందరు బహురూపులే తర్వాత పగటి వేషకులయ్యారని ఊహి౦ 
చారు. కాకతీయుల కాలంనాటి జాయసేనాపతి నృ త్త రత్నావళలో బహు రూపు 

లను వర్ణించాడు. బహురూపికి కొన్ని గుణాలుండాలని నిర్రశించాడు. భాపుకచ 
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కలిగి వుండాలని, కళా విమర్శకుడై వుండాలని, యువకుడ్రై అందగాడై పుండా 

లని, అంత పొడుగుగాని, మరీ పొట్టిగాని కాకూడదని చెప్పాడు. అంతేకాక 

బహురూ పి బహుభాషాభిజ్ఞుడె ఉండాలని, బఒశాలిగా, రూపధారణను వేగంగా 

చెయ్యగలిగి వుండాలని, అనేక ప్నాతలను అభినయించ గలిగి వుండాలని, 

( పేక్షకులకు కనువిందు కల్షించాలని (వాశాడు. 

బాలసంతువారు 

తెలంగాణా (పాంతాలలో బాల సంతువారని బాల సంతోషం వారనే 

పేర్లతో భవిష్యం చెప్పేవారు ఇంటింటికీ వస్తారు. తెల్లవారు యూమున గంట 
వాయిస్తూ వస్తారు. పొద్దుటికి వెళ్ళి పోతారు. వీరు శె వులు. 

బుట్ట ట్మ్మలు 

బుట్టబొమ్మలనికూ డా వాడుక్. ఉత్సవాలలో వీటిని చూడనచ్చు. పండు 

గలలో, ఉత్సవాలలో ఇవి పచ్చాయం చే పిల్లలకంతా సంబరమే. వెదురు దబ్బ 

లతో అల్లిన పెద్ద బొమ్మలకు పైన కళ్ళు జిగలు మనే రంగులుంటాయి 

కొన్ని బొమ్మలు మనిషి ఎత్తు ఉంచే మరికొన్ని ఇంకా చాలా ఎత్తుఉంటాయి* 

బొమ్మల నడుముదగ్గర మనిషి తల పెట్టుకోడానికి ఒక అడ్డు పలక వంటిది 

ఉంటుంది. అక్కడే కళ్ళు రెండు రం(ధ్రాలళోంచి మిలమిల మెరుస్తుంటాయి, 

త ప్పెటల వాద్యసం గీతానికి తగ్గట్లుగా అడుగులు కదిలిస్తూ నృత్యంకూడా 

చేస్తుంటారు. రాజు, రాణీ మొదలై. న బొమ్మ”తో బాటు డాక్టరమ్మ వంటి 
ఆధునికమైన బొమ్మలు కూడా ఉంటాయి: గారుడి గోంబె (గాండి టి బొమ్మ 

అనే పేరుతో ఇవి కర్నాటకంలో _పసిద్ధమై వున్నాయి. కోలారు జిల్లాలో పీట్రిని 

“మాను బొమ్మలు” ఆంటారు, 

బుడబుక్క_లవారు 

ఈ కళ మరారీ వారిలో వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిదంటారు, బుడగ 

బుడక అనేది ఒక వాద్యం. బుడబుడక్కులవారని కూడా వీని అంటారు. 

భవిష్యత్తు చెప్తూ ఊళ్లో తిరిగే బుడబుక్కల వారం జే పిల్లలకు భయం. బుడ 

బుడక చర్మవాద్యం. చేతితో పట్టుకొని దాన్ని ఆడిస్తూ వుంటే విచిత్రమెన 
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శబ్దం వస్తుంది. వీధి చివర ఆ శబ్దం రాగానే పిల్లలంతా బుడబుక్కల వాడు 

వచ్చాడని అర్థం చేసుకుంటారు. కోడి కూసి నప్పటినుంచి ఎండ వచ్చే వరకు 

చెప్పిన మాటలు సత్యమవుతాయని బుడబుక్కల వారు నమ్మి భవిష్యత్తును 

చె_ప్పంటారు. నల్లికోటు వేసుకొని, తలపాగా చుట్టుకొని, రంగు రంగుల 

గుడ్డలు వేలాడుతూ వుండగా చూడగానె గుర్తుపసప్రే వేషంతో బుడబుక్కల 
వారు వస్తారు. అర్ధరాత్రి శ్మశానంలో భవిష్యత్తు తెలుసుకొని వచ్చి పొద్దునే 

"వచ్చి చెపారంటారు. శకున పకి భాష వీళ్ళకు మాత్రమె తెలుసట ! శ్యశా 

నంలో ఆ పిట్ట వీళ్ళకు భవిష్యత్తు చె పుందట : 

కన్నడంలో బుడబుక్కల వాళ్ళను 'బుడుబుడు కియపరు? అంటారు. 
కొన్ని ప్రాంతాలలో నరసజ్ఞ అనేమాట వాడుకలో ఉంది. కృష్ణుడు ఏీక్రిరి 

వేష భూణాలను ఇచ్చి ఈ వృత్తితో పొట్టబోసుకోవలసిందిగా చెప్పినట్లు ఒక 

కథ (ప్రచారంలో ఉంది | 

బుర కథ 

ఇవె జానపద కళనా లేక జానపద అనుకరణమా అన్నది అట్లుండ 

నిచ్చి జానపదుల పై (పభావం చూ పే ఆం|ధుల కళగా దీనికి (పముఖ స్టానా 

న్నివ్వవచ్చు కొందరు ఇది శుద్దమైన జానపవకళ కాదని అంటారు శిష్ట సంప 

దాయాలు అనేకం దీనిలో చోటుచేసుకున్నాయని, అందుచేత వీటిని వీర 

గాథానుకరణలు (Ballad imitations) అనాలని డా. టి. వి సుబ్బారావు అభి 

(పాయం (జానపద సాహిత్యము వీరగాథలు ప్ప. 81) తెలుగుదేశానికి విశిష్ట 

మైన బు(రికథ కన్నడదేళానికి కూడా వ్యాప్పిచెందింది. తెలుగు బుర్ర. 

కన్నడంలో *“గుమ్మటి అయింది. బురకథకు కన్నడ కరపాల మేళానికి కూడా 

పోలికలున్నాయి. బుర్రకథ కర్నాబకంలోని కోలారుజిల్లాలోకూడా చాలా పసిద్ది. 

యక్షగాన మే బురకథకు మూలమని కొందరి ఆభి(పాయం. యక్షగా 

నాలకు బురకథిలకు నడుమ జంగం కథలను చెప్పవచ్చు. కొందరు తందాన 

కథలు అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు. జంగం కథలలో ముగ్గురు 

మరాఠీలు, కాంభోజరాజుకథ, పెద్దబొబ్బిలిరాజు, కామమ్ముకధ, కాటమరాజుకధ, 
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శేష్, శహభాష్. భళిభళా మొదలయినవి వంతచెప్తే, విషాద ఘట్టాలలో 

*హారిహరీ? “అయో” అనే వంతలు చెప్తుంటారు. గానం ఆపినప్పుడు[ పయో 

గించే పడి ఓట్టువాద్యవిశేషాలను ముక్తాయింపులు అంటారు. వంతలను 
గుమ్మెటమీద పసందుగా పలికిస్తారు. నాజర్ , బెనర్జీ, వింజమూరి, నదీరా, 

భ(ద్రకాళి, శారద, వాణి మొదలయినవారు బురకధలలో (ప్రసిద్ధులు. నాజర్ 

బురకథా పితామ హుడని (పసిద్ధి చెందారు. (పజానాట్యమండలి వంటి సంస్థలు 

బు[రకధలను బాగా వ్యా పికి తీసుకు వచ్చాయి, రాజకీయాలలో బురకధలు 

వహించినపా(త, వహిస్తున్న పాత్ర గమనించదగింది, క) స్తవ మతాన్ని 

(ప్రచారం చెయ్యడానికి కూడా ఫాదరీలు బుర్రకథను వాడుకున్నారు. కన్నడంలో 

తందానతాన ధాటిలో రచింపబడిన జానపద కథాగేయాలనేకం దొరుకుతాయి. 

వీటిమధ్య సంభాషణలు చేర్చి బు[రకధలను కల్పించవచ్చు. కన్నడంలోని కర 

పాలమేళంలోను సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యం చేరి వున్నాయి. గురువు, 

శిష్యులు అనేవారు దీనిలో ఉంటారు. శిష్యుని వేషభూ షణాలు సామాన్యంగా 

ఉంటాయి. గాని గురుపువేషం భిన్నంగా ఉంటుంది. తలకు కిరీటా కృతిలో 

పెట్టుకున్న వర్ణరంజిత మైన కుళాయి ఉంటుంది. చెవులకు కర్ణకుం డాలా 

లుంటాయి. గుడవులేక నాయకుడే కరపాల మేళంలో (పధానపా(త వహిసాడు. 

సామాన్యంగా. “కరపాల మేళంవారు శైవ సం్మపదాయానికి చెందినవారు. 

భజన కూటాలు 

సామాన్యంగా (పతిఊక్ళో భజనకూటాలనేవి ఉంటాయి. ఇది 
సామూహికంగా (ప్రదర్శించే నృత్యం, సంగీతం, సాహిత్యం. ఏదో ఒకవారం 

నాడు వాళ్ళ వాళ్ళ మతాన్నిబట్టి, నమ్మకాలనుబట్టి భజనకూటంవారు చేరు 

తారు. శివభజన, రామభజన, హరిభజస, త త్వభజన మొదలయినవి వివిధ 

భజనలు. తాళాలు, ఎక్కువగా ఉపయోగిన్తారు. పానకం, వడపప్పు చేసేనం(ప 

దాయమూ వుంది. 

మారెమ్మ 

ఆం(ధదేశంలో కోన్ని (ప్రాంతాలలో మారెమ్మపండుగచేస్తారు. ఇది 

సంటలకాలం తర్వాత మూడుదినాలు జరుగుతుంది. మారెమ్మ పూజచేసి ఊరీ 
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హై ఎమే రల్లో వదులుతారు. ఒక వరుసలో నిలుచుకొని నృత్యం చేస్తారు. రః 

నృత్యంలో నలభై యాభై మంచి కూడా పాల్గొంటారు. 

'మెరవణి 

మెరవణీ ఆంపే ఊరేగింపు. అనంతపురం జిల్లాలో మెరవణి అనే 

పదం వాడుకలో ఉండి. పెళ్ళిఉత్సవానికి సంబంధించిన గద్య మెరవణిగద్య, 

తలంబ్రాల తర్వాత మెరపణి బండిమీద రాత్రి ఊరేగేటప్పుడు వాద్యగాళ్ళ 

సాయకుడు దీనిని చదువుతాడు. దీన్నే పొగడింపులు,పొగడింపుల గెప్టె అంటారు. 

ఇది చదివే అంగారకులకు *“ఓజు అన్నది బిరుదనామం. ఆపాది,కొరిచె తెగల 

వారుకూడా వాద్యాలను నేర్చుకున్న "పే మెరవణి గన్యలనుకూడా నేర్చుకున్నారు. 

మెరవణి గద్య పొగిడింపు కోలాహలాన్ని చూచి అనుభవింవాల్సిందే. దీన్ని 
చదివేటప్పుడు మెారవణీబండి నాపి వేసారు. మధ్య మధ్య గర్యలో బళిబళీ, 

బాపురే, అయ్యయ్యో. సిగ్గు సిగ్గు మొదలయినవి వసాయి. ఇవీ వరన పాటల, 
వంటివే. ఈగద్యలు శబ్దాలం కారభూ యిష్టాలు (టి'దొణప్ప 1975: 102-108) 

సో తపారానికి ఉదాహారణ : 
నాట 

శ వాస్రనోహొయ; పగలరాతిగుండు పగల గొట్టవచ్చు కొండలన్ని పిండీ 

గొట్టవచ్చు. విశ్వదాభిరామ వినరవేమి'ి - న్నట్లుగాను తూ మాటోళ్ళ నారణప్పృ 

ఆఅ౦ పీ చప్పన్నారు దేశాలలో సుదారు! ము ప్పయారు పలెలో మంజూరు: 
యా న ఉని, 

యక్కంగగు (రాలు, యడూస్హ పెత్తనం! కుచ్చుల్లతురా యి పచ్చల్లి పల్లికీ! 

అయి దేళ్ళ కుం గరాలు అ స్తకడియాలు! యిదిగో అంటే యిరవై మంది, అదిగో 

అంకే అరవై మంది, పనిబడితే పాదాలకాడ పదివేలమంది, నారణపృ 

ముట్టింది ముత్యమై, పట్టింది బంగారమై, యొద్దుతొక్కిన బూమి యెయిపృట్టు 
థు —_ లు Cn a) య? 

పండి, గాది జెట్టినతోన కనకసిరి పంటపండి, వూరూగేరీ నబ్బండు జాతులు, 

డెచ్టైయడుకులాలు తగ్గినా ముగ్గినా కంటికి ర్మెప్పె కాలికి చెప్పె కాపాడి జోపాొ 

నం చేసినాడు. నారణప్ప రాకపోతే రచ్చకట్టకు రవిళి లేదు; రాజుకచ్చేరకి 

రాణింపులేదు.. నారణప్ప అం యే త్యాగదల్లి కర్ణ, భోగదల్లి దేవేంద్ర, సత్యదళ్లి 
హరిశ్చంద్ర. మేళగాళ్ళకు చదివించిన జోడుకానుక్షలు దక్కెనోహోయ్ 

దక్కే... 
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మెరవణి గచ్యలలో స్టో తపాఠాలె ఉంటాయనుకోనక్క_రలేదు. "నిందా 

పాఠాలూ ఉన్నాయి. అలాంటిదొకటి;.... వొహోహోయ్! 

చేచీచీ చీమలపుట్ల రెక్క_ల్లేని కోడిపెట్ట నీ నోట్లో పుండుబుట్ట నిన్ను 

ముదిరిపెట్ట నీకాజ్ళాడగొట్ట - వోహోహో పెండ్రికొడుకు బావమర్షి పేడిమూతి 
పెద్దయ్య వుండాడే, యలకని జూస్తే యచ బడుతాడు, పిల్లినిజూ సే పారిపోతాకు 
పీతిరి గుంతలో పొర్గాడి, జలారి గుంతలో జలకాలాడి చినుగుల చల్లాడం గట్టు 

కోని గోని పట్టరుమాలు జుట్టుకోని, నల్లగంబడి కోరి కప్పుకోని పెండ్లిభోజ 

నానికి వచ్చినాడు. అదిగో యిదిగో అని పోయినాడు. అదేపోత: ముసురు 

తొట్టిలో మూల్లుతుండాడో, దొంతికుండల్లో దొళ్లుతుండాడో, బాన కడుపుతో 

పాకుతుండాడో, దోని కడుపుతో దోకుతుండాడో, దొడ్డికాళ్ళతో దేకుతుండాడో 

తద్దికట్లు నాకుతుండాడో, పులి_స్తరాకు లెత్తుతునడాడో, కలికుండ్లతో కలబడుతుం 

డాడో, యాడాడవుండాడో, య క్కెక్కడుండాడో .... పెండ్లి కొడుకు కింద 

పెండ్లికొడుకు అన్నదము్ములకింద డకోలాహోయి, డకోం[ాలు, బరాబరి 

వొహోయి బరాబరి.” 

మోడి 

ఇది ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే జానపదకళ. దీనికి హస్తలాఘవం ముఖ్యం. 
ఇం(చ్రజాలం ఆరవై నాలుగు కళల్లో ఒకటి. హ స్తలాఘవం కూడా ఆరె 

నాలుగుకళల్లో చేరుతుంది" ఇప్పుడు మోడి చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనిపి 
సారు "పెద్టేటి గొల్లలు మోడిచేసారంటారు దీనిలో రెండుపక్షాలవారు ౦టారు. 

ఇద్దరూ తమ తమ విద్యలను ఎదుటివారి పెన (పయోగిసారు. జాతర, సంత 

మొదలై న సందర్భాలలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు 

(పతిస్పర్టి ఉండడు. కాయితాన్నిరూపాయినోటు గొ మార్చడం, మట్ట నీళ్ళల్లో 

వేసి రక్తంగా మార్చడం, మట్టిని చక్కెరగా మార్చడం, వేపాకును తేళ్ళగా 
మార్చడం మొదలై న కనుకట్టు విద్యలను (పదర్శిసారు. మోడి వంశపారం 

పర్యంగా వచ్చిన కళ. ఇది కేవలం కనుకట్టుకాదు- కనుకట్టుకు కేవలం హ స్ప 
లాఘవం ఉంమేనాలు, కాని మోడికి ముందుగా సిద్దం చేసుకో వలసింది చాలా 

ఉందె, నల్లకో బు వేసుకొని తలపాగా చుట్టుకొని అంగవస్ర్రం వేసుకోడం 

వాడుక. ఊరిబయటగాని , ఏదై నాచెబ్టుకిందగాని మోడిని _పదర్శిసారు. ఎరగా 
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కాలిన గుండును నోటితో తాకడం, ఇనుపక త్తిని మింగడం, కళ్ళుపీకుకోవడం 
వంటి భయంకరమైన వాటిని (పదర్శిస్తుంటారు* 

యక్షగానం 

తెలుగులో యక్షగానమనగానే దృష్టి దక్షిణాంధ్ర సాహిత్యం వై పుకు 
వెళ్ళుంది. కాని యక్షగాన సాహిత్యం జానపద కళకు అనుకరణగా వెలసిందే 

గాని జానపద విజ్ఞానంలో భాగం కాదు. అయితే తెలుగునాట ఇప్పటికీ తెలం 

గాణాలోని కొన్ని “భాగాల్లో యక్షగానం పేరుతో జానపద కళ వుంది. బహుశా 

మొదట యక్షగానం జానపద కళగానే ఉండి తర్వాత కొన్ని శతాబ్దులకు శిష్ట 

కవులనుకూడా ఆకర్షించి సాహిత్య [ప్రక్రియగా రూపొందిందని ఊహించవచ్చు. 

యతకులనే పేరు అత్యంత ప్రాచీనకాలం నుంచి వైదిక, బౌద్ద, జైన 

సాహిత్యాలలో ఉదాహృత మయింది. కాళిదాసుని మేఘ సందేశంలో, భట్టి 

కావ్యంలో యకులగానాన్ని గూర్చి సూచనలున్నాయి. వాశ్స్యాయన కామ 

సూత్రాలలో యక్షరా త్రి ఒక (క్రీడా “విశేషమని చెప్పబడింది. 

జక్కు_లనే జాతివారి గానమే జక్కుల గానమని, అదే తర్వాత యక్ష 

గానమనే పేరు గడించిందని మో అభిప్రాయం ఉంది. జక్క-సాని కుంట్ల, 
ఉక్కు-ల చెజువు, జక్కసము[దం నంటి ఊళ్ళ పేర్లు ఆంధ్రదేశంలో కని 

పిసాయి. యక్షగానాలు కురవంజుల నుంచి ఉద్భవించాయని, తోలు బొమ్మ 

లాటలనుంచి (పభవించాయని విద్వాంసులు అనేకొభిపాయాలను వ్య క్ర పరి 

చారు, యక్షగాన సాహిత్యంలో కూడా జానపదగేయాలు జానపద ఛందసు లో 

రచితమైన పద్యాలు, పాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏల. జోల, సువ్వాల, 

హారతి, ధవళం, చందమామ సుద్దులు, (త్రిభంగి, ద్విపద, (తిపద, చౌపద, 
షట్బ్పద, మంజరి, జక్కుల రేకు మొదలయినవి. యక్షగా నాల్లో _ ఉంటాయి. 

పాల్కురికి సోమనాథుని కాలంనాటి నాటకాల వస్తువులు (త్రిపుర విజయం, 

కొమదహానం, అర్థనారీశ్వరం, అంధక  గంధగజాసుర వధ, దకొధ్వర 

ధ్వంసం, కీరసాగర మథనం, సిరియాళచరి (త్ర మొదలై నవి. |క్రీడాభిరామంలో 
మాచల్దేఏి నాటకం పేర్కొ_న బడింది. అయితే ఇవన్నీ నాటకాలా యక్షగానాలా 

లేక ఇంకేమైనా జానపద రూపకాలా అన్నది మనకు తెలియదు. 
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,  కర్నాటకంలో యక్షగానానికి ఈనాడు రాజవై భోగం పట్టింది. డా. శివ 

_ రామ కారంతగారి కృషివల్లి యక్షగానం విదేశాలలో కూడా అడుగు పెట్టింది. 
యక్షగానం కర్నాటకంలోని జానపదకళగా గుర్తించబడింది. వృ త్తి కళాకారులు 

ఎంతో మంది ఏర్పడ్డారు. జానపద (ప్రయోగం, శిష్ట సాహిత్యం కొన్ని 

యక్షగానాలలో కనిపించే గుణాలు. ఒకవిధంగా జానపద .శిష్టమార్గాల సమ్మేళ 
నంగా యక్షగానాన్ని పేర్కోవచ్చు. 

యానాదుల కళలు 

ఆం|ధదేశంలోని ఆదివాసులై న యానాదుల పాటలు, చిందులు, ఆటలు 

కళాత్మక మైన వేనా అని కొందరికి అనుమానం కలగవచ్చు. ఎందుకంకే 

అవి ఆంత సరళంగా వుంటాయి. అయితే ఆం ధలోని కొన్ని (పాంతాలలో 

యానాదుల జీవన విధానం శిష్షుల భాషలో ఎంతవరకు చొచ్చుకు పోయిందం పే 

ఎవరై నా పిలిలు ఎగురుతూ, గంతులేస్తూ అల్లరి చేస్తుంటే “ఎందుకురా 

అట్టా యానాది చిందులేస్తావ్* అంటారు. యానాది చిందులు తొక్కి తే కాళ్లు 

చేతులు అలసిపోయేంత వరకు నిలుపులేకుండా ఎగురుతాడు. దసరా పండుగ 

సమయంలో యానాదులు వేషాలువేసుకొంటారు. మగవారు స్త్రీ వేషాలను ధరించి 

ఆంగళ్ళ దగ్గర, తెలిసిన యజమానుల దగ్గర, పుర్యపముఖుల ఇళ్ళ 
దగ్గర చిందులుతొక్క బహుమానాలు పొందుతారు. రంగులు పులుముకొని 

_ కూనిరాగాలు తీస్తూ వీధులవెంట పరుగులు పెడారు. బెండుతో చేసిన కొయ్య 
గురాలలోకిదూరి నృత్యం చెయ్యడమూ కద్దు. యానాదుల వేషాలలో చెంచు 

"లక్ష్మీ  నారసింహులు, దుర్యోధనుడు - భీముడు, శ్రీకృష్ణుడు, శివుడు 

మొదలై నవి ఉన్నాయి. వారి వేషాల తీరు ఎలా వుంటుందనే విషయాన్ని 

వెన్నెలకంటి రాఘవయ్యగారు చక్కగా వర్ణించారు (యానాది. పు. 148): 
“కాక్తితాల అట్టల గదలతో రుడిపిస్తూ మధ్యమధ్య వీడీ పొగలను ఉషారుగా 

వదలి పెట్టుతూ దుర్యోధనుడిని విడిచిపెట్టి ధర్మరాజుపై కి పరుగెత్తుతుండే 

భీముడి (ప్రలాపాలు, చుట్టూమూగిన (గ్రామస్తులను ఆనందంలో ముంచుతూ 
'తేలుస్తు ఉంటాయి. జొచిత్యాన్ని నీళ్ళలో కలిపే వేషగాండ్లలో బాటాబూట్లను 

తొడుగు కొన్న (శ్రీకృష్ణులు, పింఛటోసిన ధోవతులను కట్టుకొని వకీళ్ళ నల్ల 
కోట్లను కొడుగుకొని నామాలు ధరించి నల్ల కళ్ళద్దాలతో నాట్యమాడే శివుడు, 
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విభూతి బూనిన సీతారాముచ్ళు, పొట్టలుబ్బించే నవ్వును _పేక్షకులలో 

పట్టిస్తుంటారు . 

వీధినాటకాలలో యానాదుల పాత గమనార్హమైంది. నెల్లూరు జిల్లాలో 

పల్లెల్లోని పీధిభాగోతాలలో యానాదులు తప్పక పాత వహిసారు. స్త్రీ వేషాలను 

యానాదులు ఎక్కువగా ధరిస్తుంటారు. ఒకానొకప్పుడు యానాది భాగోతాలను 

చూడడానికి ఐదారు మైళ్ళ నుంచి కూడా పలైెల్లొ _పేకకులు వచ్చేవారట. ఈ 

నాటకాలలో హోస్యగాడి చిందులు ఎంత వికారంగా ఉంటాయో యువతుల 

గొబ్బిపాటలు ఆంత (శ్రావ్యంగా, రమ్యంగా, గంభీరంగా వుంటాయి. 

యానాదులను గురించి సాధికారంగా (ప్రవచించ గల్లిన వెన్నెలకంటి 

రాఘవయ్యగారి మాటల్లోనే వారినాటకాల స్వరూపాన్నివర్లించడం సమంజసంగా 

వుంటుంది: “చెండు కిరీటాలు,వెండు భుజకీ ర్తులు ధరించి, ఎజ్జిని చేరమాలను 

ఎడమ చేతిలో పట్టుకొని, భగ్గున మండి కాంతినివెదజల్లే హరిదళము యొక్క 

నిగనిగలో జనంవంక (తోసుకొని వచ్చి వచ్చెను “హరిశ్చంద్ర మహారాజు 

వచ్చెను; రాజువెకలె రవికేజము ఆలరగ-సభకు వచ్చెను, హరిశ్చంద్ర మహా 

రాజు వచ్చెను?” అని పాడుకుంటూ, "చెప్పులు లేని కాళ్ళతో నాటక్రశాల నలు 

వైపుల గంతులువేసి సింహాననమునకు (పత్యామ్నాయముగా వీధి బడి పంతులు 

ఎరువుగా ఇచ్చిన కుర్చీపై న ఆశీనుడై నప్పుడు యానాది గాంభీర్యం చూచి 

తీరవలసిన దే. అల్లుని హీళనకు గురి అయ్యే పొరపొట్లువుండవని చెప్పలేము: 

ఆటమధ్యలో గ్రామాధికారి, పెద్ద రెడ్డిగారు వేషాలను చూడ వచ్చినప్పుడు రాజు 

చేషములో కూరొ ఎస్వున్న యానా ది సుబ్బయ్య, వేషాన్ని పూరి రిగా మరిచి 

రెడ్డిగారి పాదాలకు సాగిలబడి (మొక్కి- చంపలు వేసు కోవడం 'దండకారణ్య 

ఘట్టంలో అయ్యవారు నేర్పించిన పాత పాఠాన్ని మరిచిపోయిన (శ్రీరాములవార 

వేషంలో +, నారచీరలు ధరించిన శీతమ్మను చూచి “ఓసి నీ అబ్బిడాల! 'రేకలో 

కాసిని కాటి: నీళ్ళయినా పోసి పోరాదం పే” ఆని _బకిమాలుకుంటూ (పేకకు 

లను నవ్వించుచు తాను కూడా నవ్వుతుండే వాడు. కొన్ని సమయాలలో వేష 

ములో ఉన్నప్పటి రాజు పేరును మరిచి అసలుపేరుతో ఒకరి నొకరు పిలుచు 

కోవడం, అదే వ్యక్తి కి ఒకే వేషంతో కొంత సేపు మం(తిగాను, కొంతసేపు 

సేవకుడిగాను, మరికొంతసేపు మరిచిన పాఠాన్ని జ్ఞాపక పరిచే స్కూతధారిగాను 

గ 

నవ్వించే విదూషకుడిగాను (ప్రవర్తించడం తరుచుగా జరుగుతుం దేదే. ఒక్కొ. 
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క్కప్పుడు తెరవెనుకనుండి పాఠాన్ని నేర్చినేర్సి విసుగెత్తిన బడిపంతులు 
“అట్టుకాదురా దున్నపోతా” అని మందలించిన చీవాట్లు కూడ (శ్రోతలకు 

వినబడు తుండేవి. ఆ నాటకంలోనే సుబ్బయ్య రావణుని రాభణుడని, శీత 

మ్మను భీతమ్మ అని సంబోధించాడు, విభీషణుని పేరును నోరు తిరుగనందున 

వదిలి వేశాడు, లేని పదాలకు ఒత్తులు అంటించడం, వున్నవాటిని తీసివేయడం 
_ యానాడికి ఆ నాది విద్య "” 

వాలకం 

ఇది ఒకరకంగా ఆకువిద్య. తెలుగునాట ఈ నాడు అన్ని చోట్లా (ప్రచా 

రంలో లేకున్నా ఒకప్పుడు బాగా సిద్ధమై వుం డేదని పిస్తుంది. * వాడ్రివొలకం 

ఏమీబాగాలేద అని అప్పుడప్పుడూ వుపయోగిస్తుంటాం. వాలక్షమనే జానపద 

రూపకం విశాఖ జిల్లాలో నేటికీ వుంది. నలుగురు నటులు రంగంమీదికి 
వస్తారు. అప్పటి కప్పుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని తీసుకొని, సంభాషణల్ని 

సమకూర్చుకొని అభినయిస్తారు. ఇదే. శిష్టర్తూపాన్ని ధరిస్తే నాట్యావధాన 
మంటాం. వాలకంలో సంఘటనలు సమకాలీన ప్రాధాన్యం కలవి. నరళ 

హాస్యంతో కూడిన సంభాషణలు (పేక్షకులకు వీనుల విందుగా వుంటాయి. 

విదూషకుడికి దీనిలో చాలా ప్రాధాన్యం వుంది. సంఘంలోని కుళ్ళును కడి 
గేస్తారు వాలకం నటులు పల్లెలోని కరణాలు, ఇతర అధికారులను బొగా ఎ త్తి 

పొడుస్తారు. 

ఏధిభాగోతం 

వీధి నాటకమని, , వీధి భాగోతమని పిలువబడుతూ నేటికీ ఇంకా పల్లె 

టూళ్ళల్లో ఆడే నిజమైన జానపద రూపకం జానపద కళ్లల్లో అత్యంత (ప్రముఖ 

మైంది. “కావ్యేషు నాటకం రమ్య ౦ అని చెప్పినట్లుగా జానపద రూపకాలలో 

వీధి భాగోతం రమ్యమైంది. వివిధ లలితకళల సహాయంతో (పేక్షకులకు కను 

విందుగా, వీనులవిందుగా (పదర్శించ బడేది, జానపవ కళల అకారాది వివ 

రణలో చివరగా, జానపద కళలలో అత్య౦త (పాధాన్యం వున్న వీధిభాగో 

తాన్ని సొంగోపాంగంగా వివరించడం జరుగుతున్నది. 
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వీరి భాగోతం. దినదినానికి ఆధునిక కళారూపా౨ తాకిడికి 

గునపడిపోతున్నదీ రూపకం- వీధి భాగోతమే కొద్ది మార్పులతో, (ప్రాదేశిక 
a ig లి ఓ a fA ft 

నెల్లూరుజిల్లా విధిభాగపత కళాకారులు 

మైన వ్యత్యాసాలతో యక్షగానమని . చెంచునాదక్రమని, బయలాట అన పిలుడ 

బడుతూ ఆ౦ (ధ్రదేశంలో అన్ని పాంతాలలో ఉంది. కర్నాటకంఎలోని తెలుగ 

ప్రాంతమైన కోలారు జిల్లాలో దీన్ని “కేళక* అంటారు, పాల్కురికి సో. 
నాథుడు చెప్పిన 'కేళికి అనే పదం బహుశా వీధిభాగోతాన్ని సూచించేదే అయి 

పృుండాలి. 

నిజానికి జానపద రూపకాల అధ్యయనానికి సజీవంగా ఉన్న వీధి భాగోతా 

లను, సేకరించి, చిత్రంగా తీసి, అధ్యయనం చెయ్యాలిగాని,దక్షీణాం ధ్ర యుగపు 
యక్షగానాలను కాదు. కని పండిత రచితాలు,రా జాస్థానాలలో విద్వజ్జన పరిగృహీ 

తాలు అయిన యక్షగానాలు జానపద విజ్ఞాన అనుక్రరణలేగాని, జానపద రూప 

కాలు కావు, 

జానపద రూపకం అన్నది పల్లెటూళ్ళల్లోగాని , చిన్నచిన్న జననమూహో 

లలోగాని (ప్రచారంలో వుండేది. జానపద రూపకంలో పా(త్ర ధరించేవారు 
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చాలావమ టుక్షు (పేక్షకులు తెలిసిన వాళ్ళయి పుంటారు. జానపద కళాకారులకు 

_పీకకులకు మధ్య పెద్ద ఆంతరం ఉండదు. రూపకంలో (పేకకుల పాత 

కూడా ఉంటుంది. 

జానపద రూపకాలు ఈనాటి సినిమా, ఆధునిక నాదకంవంటి వాటి వర్తి 

తమ అ స్తిత్వన్ని పోగొట్టుకొనే స్టీతిక్ వస్తున్నాయి. ఇని ఒకవిధమైన పరణా 
దశను అనుభవిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇవి భూ ర్రీగా మరుగున పడడ మైనా 

జరుగుతుంది లేదా పూర్తి రిగా ఆధునిక (పభావానికిలోనై నె శమ జాసపదత్యాన్ని 

పో గొట్టుకోడమైనా జరుగుతుంది. 

వీధి భాగోతాలలో లౌకిక ఇతివృత్తాలు, పారమార్టశౌ లు రేందూడ న్నాయి. 

ఒకే పాఠా “న్ని (text) ఎ ఎల్లిప్పుడూ వాడటమం౦ంటూ జరగదు పాత్రధారుల 

ఇష్టాయిష్టాలను బట్టి భాగ్ గోత౦లో వాక్యాలు మారుతూ పుంటాయి. హారిళ్చం[ద, 

గయోపాఖ్యానం. సారంగధర, ఉషాపరిణయం, విరాటపర్వం, రామనాటకం, 

చం్యద్రహాస మొదలై నవి జన్మపియ కధలు. భాగోతానికి ఆచ్యంతాలలో ప్రార్థన, 

(ప్రార్ధన నృత్యం (గొబ్బి) ఉంటాయి. భాగోత ౦లో గేయభాగం, వచనపద్య 

భాగం. వచనభాగం అనే మూడు భాగా లున్నాయి, శిష్ట నాటకంతో పోల్చిన పుడు 

జానపవ రూపకంలో సంభాషణలు చాలా తకు వగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు 

వీది భాగోతం రాతి పది గంటల (పాంతంలో పాం ౦వ మై దుర్వా టి 

పొద్దుటి వరకు సాగుతుంది. రెండు మూడు ర్యాతులుకూడగా ఇది జంగడం3ద్దు, 
_ప్తమి , ఎకాదశి, పౌర్ణమివంటి తిధులనాడు (పవర్శిస్తారన్నవ తప్ప ప్రత్యే 

వంగా నిర్ణయించిన రోజున ఈ రూపకాన్ని (పదర్శంబి చాలని చేదు. రంగస్తలం 

చాలా సరళమైన అలంకరణతో కూడి వుంటుంది. ముందుపైపు పు రెండుగడలు 

టి చేపాకులతోగాని, మామిడాకులతోగాని తోరణం కడ్తారు. ఒక గుడ్డను 

ఇద్దరు తెరలాగా పట్టుకుంటారు. 

ల 

ర 

వీధిభాగోతం. గేయం, సంగీతం, నృత్యం, అభినయం కలిసిన కళ. 

పాతల సంఖ్య 12 నుంచి 15 వరకు ఉంటుంది. పా(తలలో మానవపా(త్రలు, 

దేవతాసంబంధమైన పా(తలు ఉంటాయి. నరసింహునిసంటి దేవతామూర్తులను 

అదుపులో పెట్టడం చాలా కష్టం. అ పాతల ఉ(గస్యరూపాన్ని తగ్గించడానికి 
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కోడినో, గొ(రెనో బలిఇసారు. హాసిగాడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడై నా 
పోవచ్చు మొత్తం మీద పాత్రలలో ద్వైత న్వభావం (5010200) కనిపిస్తుంది. 
మంచికీ చెడుకూ సంఘర్షణ పాత్రల రూపంలో చి(తింపబడుకతుంది. 

దుస్తులు వగైరాలను ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులనుంచి తీసుకు 

' రావడం వాడుకయింది. ఒక్కక్క పాత దుస్తులలో మార్చుఉంటుంది. భుజ 

కీర్తులు, హారం, కర్టాభరణాలు, కత్తి, గజ్జెలు మొదలై నవి తళతళ మెరుస్తూ (పేక 

ఆం(ధుల వీధి భాగవత వేషభూ షణాలు 

(జానపద వస్తు పదర్శనాలయం, మైసూరు) 

కులకు కనువిందు చేస్తుంటాయి. స్తీ పాత్రలకు, పురుష పాత్రలకు ఆహార్యం 
వేరుగా ఉంటుంది. స్తీ పాత్రలను కూడా పురుషులే ధరిస్తారు హోసిగాడు, 

బుషులు మొదలైన కొన్ని పాత్రలు మామూలు పా;త్రలకంచెి భిన్నంగా 

ఉంటాయి. | : 
) 

వైన చెప్పినది ఈనాటి ఏధి భాగోతాల తతంగం గురించి. ఇది ఒక 

విధంగా వర్ణనాత్మక అధ్యయనం. వీధి భాగోతాన్ని ఐతిహాసికంగా ఆధ్యయనం 
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బయ రాడానికి ఆఅవవశం చాలా తక్కువ. ఎందుకం పే వివిధ దశలలో వీధి 
భాగోతం పొందిన పరిణామాలను గురించిన ఆధారాలు మనకు లభించడం లే 
51-100 ఏళ్ళనాటి వీది భాగోతాన్ని గురించి విన్నదాన్ని ఈనాటి వీధి'భాగో 
తొంతో పోల్చి, జరిగిన మార్పులను గుర్తించడానికి (పయత్నించవచ్చు. వీధి 

ఎన్హమ్మ ఇతిహాస గానంలో వాడే జమిడిక వాద్యాలు 

భాగోతాన్ని ఈః విధంగా. కుతిహాసికంగా అధ్యయనం. చేస్తున్నప్పుడు. భాషలో, 
పడ్యాలలో, ఈ ౦గస్టలంలో, అలంకరణలో, దుస్తు లలో, రంగులలో మార్చు 
లను గు ర్రించవచ్చు నాగరకతా పభావం, చలన చి(తాలు. శిషనాటకం 
(ప్రభావం, నాటకాలంకరణ వస్తువులు అంగళ్ళలో సులభంగా లభ ్యమవుతుం 
చడం రః మార్పులకు కొన్నికారణములుగా ఊహించవచ్చు. 

చారి(తకంగా భాషలో జరిగిన మార్పులను ఖచ్చితంగా ణు రించ డానికి 
పీలులేదు. ఎందుకంటే ఈ శానపద రూపకాలలో భాష స్టిరరూప 9 కలిగి 
వుండదు. [వాతరూపంలో ఉండే. నాటక (ప్రతులు లేవు కాబట్టి భాషలో 
గ ఒర న్న వి మైన పరిణామం సుభవించిందో చెప్పలేం. మొతం మీద నాటకంలోని | 

అబణే 
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శిష్ట పాత్రలకు, హాసిగాడు మొదలై న సామాన్య పాత్రలకు భాషలో భేదం 
వుంటుంది. హోర్మోనియం వంటి సంగీత వాద్యాలు సుమారు 70-75 సంవ 
త్సరాల నాటి నుంచి వాడుకలోకి వచ్చాయి. (పస్తుతం జానపద సంగీతానికి 

కూడా హార్మోనియం అనివార్యమైన ఆంశంగా వుంది. ముఖానికి వేసుకునే 
రంగులు అనాడు పా(త్రధారులే తయారుచేసుకునేవారు. దీపంమసిని ఆముదంతో 
కలిపి నల్లరంగుగా వాడేవారు. ఆ కాలంలో విద్యుద్దీపాలుగాని, తెరలుగాని 

ఉండేపి కావు. దుస్తులను, ఆభరణాలను వాళ్ళే చాలా వరకు తయారు 

చేసుకునేవారు. 

వీధి భాగోతం అధ్యయనం వలి కొన్ని నిర్ణయాలు చెయ్యవచ్చు. నాటకం 

ధార్మికా చరణల ఫలితమా అన్నవిషయం చర్చనీయాంశమైంది. (పాదీనకాలప్ప 

మతాచరణలు జానపద నాటకం పుట్టుకకు కారణమనే అఆభి|పాయం' ఉంది. 

(పస్తుతం ఇంకా సజీవంగా ఉండే వీధి భాగోతాలలో ఈ విషయాన్ని నిర్ణయించ 

డానికి తగిన ఆధారాలులేవు. ఒకనాడు ఆచరణ లతో సంబంధముండిన జానపద 

రూపకం ఈనాడు ధార్మికతను కోల్పోయింది, అందువల్ల ఒకవైపు ప్రాచుర్యం 

పొందిన చలన చి_తాలవంటి వాటితో పోటీ పడలేకుండా. వుంది. ఈ కారణం 

వల్లి జానపద రూపకం ఎక్కువకాలం జీవించలేదని చెప్పవచ్చు. 

ఏధి భాగోతం ఇతర జానపద రూపకాల వలెనే ఒక సమాజం. దాని 

సంస్కృతిని (ప్రతిబింబిస్తుంది. దీనిని అధ్యయనం చెయ్యడంవల్ల సాంఘి 

కంగా, ఆర్థికపరంగా, మనోవిజ్ఞాన పరంగా, ఆనేకవిషయాలు అర్థమవుతాయి. 

ప్యాతధారులు అసలైన జానపదులు కావడం వల జానపద జీవితం ఈ రూప 

కాలవల్లి తెలిసివస్తుంది. 

దక్షిణ భారతదేశంలోని జానపద రూపకాల తులనాత్మక అధ్యయనం 

వల్ల వీటికి మూలరూపమైన (ద్రావిడ రంగభూమిని పునర్నిర్మాణం చేయ. 

డానికి సాధ్యమవుతుంది. 

హరిశ్చం (దకధ వీధిభాగోతం (కొన్నిభాగాలు). 

(నివేదకులు చాకలి రమణయ్య, - సుబ్బయ్య, ' రమణయ్య, 
వెంకయ్య, ఇసుకపా?౦0. నెల్లూరు తాలూకొ, నెల్లూరుజిల్లా . 
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ఇందులో 12 మంది నుంచి 15 మందిదాకా పాల్గొంటారు. మద్దిల 

హోర్మోనియం, తాళాలకు ఆరుమంది, పల్లవి ఇచ్చేది ఒకరు. పె రాగం, 
ఒకరు, వంతగాళ్లు, వేషగాళ్ల ఉంటారు. కిరీటం, భుజకీరులు, హారం, కర్ణ 

పత్రాలు, గద, కత్తి, మిన్నారేకు, గజ్జెలు అలంకారాలుగా వాడుతారు. ఆడ 

వేషాలకు అద్దాలతో కూర్చిన కమ్మలు చెంపలకు కడారు. పాపట బొట్లు, 

సూర్యచం(దపు బిళ్లలు, చిలకలు, కుచ్చు, జడ, వడ్డాణం, జాబిదింతులు, 

వంకీలు, ముంగర, 'బులాకీ, హారం, లవలాకులు మొదలయినవి అప్సరసల 

నంటి పాత్రలకు ఉంటాయి. " 

మొదట (పార్ధన 

శ్రీ గణనాథుని మనమున 

బాగుగ వినుతింతు నేను _బహ్మాదులకున్ 

సాగిలి _మొక్కే_ద చేరెద 

వేగమె కరుణించు ఒసగు ఇష్టార్రములన్ 

శారదవాణిని దేవిని 

భారతి లోకై క మాత పత్రి కోడలు మా 

సారన్వతి యగు తల్లిని 

సారెకునే వేడ్క_తోడ సన్నుతి జేతున్ 

తర్వాత యాలలు 

శరణు పోతులూరి రాయ 

శరణు వీరభద్ర రాయ 

శరణు శరణు నీకే శరణయ్య ఓ పోతులూరయ్య 

కరుణతోనే మమ్మూ వేలరా శరణు 

హరిశ్చం[దుని రాకడ అయిన తర్వాత దర్వు.... 

వచ్చె కోటి సూర్య తేజు 

హెచ్చైన హారి చం(దారాజూ 

రాజ రాజా రాజతేజా 
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హెచ్చైన మహరాజరాజు 

మణులా కిరిటాము మెరయా 

మొనులూ సన్నుతులూ జేయా 

మానీతా వస్త్రములు గట్టి, విసరు హకులు సేవాజేయ.... 

మూటలు 

సత్యకీరి, ఈ రోజున జరుపవలసిన రాకాచర్యంబు లెవ్వియో ఆలో 

చింపుమా-నా కుల కాంతయగు నా [పాణేశ్వరియైన చం(దడమతిని రావింపు 

మూరా = 

చంద్రమతి రాకడ = దర్వు 

1. వెడలె వచ్చెనమ్మా చం (ద్రామాతీ 
వెడలీ వచ్చె నిటూ వేడుక లలారగా 

కడువడీ తనయూసీ 

వడిగా తీసుకా వెడలె వచ్చెనమ్మ చం దామతీ 

2, చంద్రాకౌవీ రవిశె దొడగీ నరిగంచూ 

చీరా గాటీ 

వదములమూగానిటు శయ్యవేంచేసే 

సుదతు లిరుగడ 

లారాగా నఖుని దెస కటుల వేగా  వెడలే॥ 

$. ముత్యాలా హారములా మెరయా 

రత్నాల కడియములు 

దాల్చి చేత్ల వుంగురాముల్ నెలతా 

ధరించియ మద 

యానలు మేల్మేల్ మేలనుచు మెప్పగాను  ॥వెడలె॥ 

0a aa బిపిటి ట 
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మాటలు 

(పాణేశ్వరా ! పదివేలు వందనములు 

హరి : సుఖీభవ దీర్హాయుష్మంతురాలవై (ప్రాణేశ్య్వరి 
(మధ్య మధ్య మాటలు, పాటలు ఉంటాయి) 

విశ్వామి(తు కధ (పారంభం. దర్వు 

విళ్వామి[(శుడు వచ్చెనపుడూ 

బహువితరణ గల్గిన విశ్వామిత్రుడు వచ్చె నపుడూ 
విశ్వామి ళుడు వచ్చె విశ్వము లోపలా 

దృశ్యము చూపుచూ విళ్వామి. తుడు వచ్చెనో 

సృష్షికి బదులు సృష్టి నేను కల్పించియు భువిలో 
చ 

డిట పరిచే తాన పై చూడు 

నిషాత్రో నిభిలము నిర్మిం: చి తీనని 2 
(on) 

మాటలు 

ఓరి ద్వాాఎపాలకా, మీ రాజు కొలు కూటమునకు పోవలెను దారి 

ఇమ్మురా. 

ద్వార: అయ్య మీరెవ్వరో దయచేసి ఎరింగింపుమా 

సక్షతకుని రాక - దరు 

నక్షతం పేరుగొన్న విచ [తమైన (బొహ్మనుడు 

యకులూ వెరగొందగా దాష్షణ్యమునను 

తాంతంధిరి థిమితక 

తళాంగుజం తరితాంత్లరి 

ముమ్మూర్తుల్తై నగాని మునులు రుమలై నగాని 

నా ముందర నిల్వగ లేరు. - 

అందరు వెరతూరుగాని 

నక్షతం "పేరుగల ....... 
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నక్ష: ఓహో మౌనిచం(ద 

నన్ను విలపించిన కారణ౦బేమో 

సెలవాసంగుము 

విశ్వా : ఏమిరా యింత ఆలస్యము వేసితివి 

నక్ష : స్వామి నా గుణంబు మీ రెరుంగరా. తెల్లవార తరికే. సద్ది అన్నము 

లేక పోతే నా (ప్రాణములు గిజగిజ తన్నుక లాడుతుంది. 'పాటిమీద 

గంగమ్మకు కూటి మీదనే ఆలాపనన్నట్లు నాప్రాణము నిల్వదుస్వామీ, 

విశ్వా: ఇంతకు తింటివాం 

నక్ష: తినుట చేతనేగదా సర్వము బాగుగా వచ్చుచున్నది... 

హరిశ్చం(దుడు చం (ద్రమతిని అమ్ముట. 

1. ఈ చం(ద్రమతిని అమ్మెద గొనుడీ 

చూచి సమ్మతిని చూచిన వారికి చోద్యమై 

యుండును నా చిన్నివయ్యారి 

నయమైన మిటారి ఈ చం(ద్రమతిని 

2. మారు మాటనుదూ 

ఎంతటికై న మదిలో తొలుగాదు 

కోరి హరిశ్చంద్ర కులకాంత యీ సత్య 

సాల విశాలా ఈ సాన మోహనాంగి. 

ఈ చం(దమతిని 

శ. చెప్పిన పనులన్ని వొప్పుగా. చేయును. 

ఎప్పుడు మదిలోన యితరము లెంచదు. 
తప్పులు చేయదు ధర్మము వొదులాదు. 

ఈ మదగజయాన. wees wee 
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అను[పాసలు : 

చం(ద ; కొడుకులు గన్నమ్మ కుల దేవతమ్యా 

కడు దయయుంచి కరుణించవమ్మా 

ఆరెండ్ల బాలుడు అడవికి పోవునమ్మ 

భయము మిక్కిలి గల్లి భయపడునమ్మా 
సారెకు ముండ్లు కంపలు (దొక్కునమ్మ 

మన్నించవమ్మ నా మనవినమ్మా 

వన్నెగానె బోయి వచ్చెదనమ్మా.... =. 

వివర మంగళం ఉంటుంది: 

మంగళ హారతి (శ్రీ లక్ష్మీమణి రమణి 

చిన్నయా ఆకార శేష శయన వాస 

శ్రీధరేశ శరణు జేసెద నీకు మంగళం 

శృంగార భరణేశ జయలక్ష్మి వల్లెవు 

విజయ మివ్వర మాకు మంగళం మంగళం. 

టిప్పణీ 

1. “We must interpret them as manifestations of a 
flexibility which is a basic characteristic of all traditional 

౧4516" - Maria Leach (Ed.,) Standard Dictionary of Folklore, 

Mythology, and Legend, 1975, p. 1037. 

2. ‘The refrain is incontestably sprung from singing of 

the people at dance, play, work, going back to that choral 

repetition which seems to have been the protoplasm of all 

poetry’, Francil B. Gummere, The Popular Ballad, 1959, pp. 
73-74. 

3. “drama differs from games in being concerned with 
providing not only a conventional conflict but a fore known 

resolution to the conflict - Richard M. Dorson, ‘Folklore and 
Folklife, 1972. 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞాన స్వరూప స్వభావాలను కొంతవరకు తెలుసు 

కున్న తర్వాత, శాస్త్రీయ పరిశోధనకు కొన్ని మార్గాలను ఈ ఆధ్యాయంలో 

వివరించడం జరుగుతున్నది. క్షేత్ర పద్ధతులు (11616 ౧610069) జానపద. 
విజ్ఞానంలో శాస్త్రీయ అధ్యయనానికి నాందిగా చెప్పవచ్చు. ఈ (గ్రంథంలోని 

(పవేశికలోనే ఇటీవలి కొన్ని సిద్దాంతాలను, అధ్యయన విధానాలను నూచిం 

చడం జరిగింది. జానపద విజ్ఞానాంశాల సేకరణ, వర్గీకరణ, విశ్లేషణ, పరి 

శోధన అన్నవి నాలుగు మెట్లు. ఆం (ధుల జానపద విజ్ఞానాన్ని సేకరించబూను 

కున్నవారికి, పరిశీలన జరపాలని ఉత్సాహం చూపే వారికి ఉపయోగకరంగా 

ఉండడానికి కొన్ని పద్ధతుల్ని ఈ అధ్యాయంలో నూచించడం జరుగుతున్నది. 

భాషాళాస్త్రంలో విసృత పరిశోధన జరుగుతున్నది. శాస్త్రీయమైన భాషా 

ధ్యయనం, జానపద విజ్ఞానాధ్యాయనం ఇంచుమించు ఒక్కసారే [ప్రారంభ 

మయినా, భాషాధ్యయనం వేగాన్ని పుంజుకుంది. నేడు భాషా విజ్ఞానులే (ప్రత్యేక 
విద్వాంసులు రూపొంది, (పతి విశ్వవిద్యాలయంలో తమ (ప్రత్యేకతను నిలబెట్టు 

కుంటున్నాడు. జానపద విద్వాంసులు కూడా ఒక (ప్రత్యేక వర్షంగా ఏర్పడి తమ 
క్షేత్రానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను సూక్ష్మంగా పరిశీలించడానికి 

పూనుకొన్నప్పుడే మన నిజమైన నంస్కృతిని గూర్చిన సరైన అవగాహనకు 
వీలుకలుగుతుంది. 

జానపద విజ్ఞానంలో కూడా భాషాశాస్రంలో లాగే వర్ణనాత్మక జానపద 

విజ్ఞానం (descriptive folklore), చారి (తిక జానపద విజ్ఞానం (historical 

folklore) తులనాత్మక జానపద విజ్ఞానం (comparative folklore) అనే 

మూడు (పధాన శాఖలు ఏర్పడవలసి వుంది* (ప్రకృత. గంథంలతో ఆం(ధుల 

జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అంశాలను వివరించేటప్పుడు 'పె మార్గా 

అను దృష్టిలో ఉంచుకోడం జరిగింది. జానపడ విషయాలను (ప్రస్తుతం ఉన్న 
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రీతిలో వర్ణించడం వర్ణనాత్మకం. కావ్యాలు, శాసనాలు, లిఖిత పృతాలు, ఇతర 

పద్ధతుల ద్వారా చరిత్రను పునర్నిర్మించడానికి చేసే (ప్రయత్నాలు, జానపద 

విషయాలు ఎన్ని వందల ఏళ్ళుగా (పచారంలో ఉన్నాయా తెలపడానికి ఆధారాల 

నిస్తూ, వాటి పస్తుత స్థితి నరకు వికాసాన్ని వివరించడం చారితిక జానపద 

విజ్ఞానంలో భాగం. సంబంధం ఉండే ఇతర భాషలలో, (ప్రపంచంలోని పలు 

(ప్రాంతాలలో ఉండే జానపద విజ్ఞానంతో పోల్చి చెప్పడం తుల నాత్మకం. ఈ 

విధంగా శాస్త్రీయమైన రీతిలో, సూక్ష్మంగా జానపద అధ్యయనం సాగించ 

వలసి ఉంటుంది. 

(పస్తుతం సూచించిన పద్ధతుల్లో ముఖ్యంగా సేకరణ విధానాల సూతా 

లను, తులనాత్మక జానపద విజ్ఞాన విధానాలను (పత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. 

అనంత వైవిధ్యంతో, అనేక భాషలతో, సంస్కృతులతో నిండివున్న మన 

దేశంలో తులనాత్మక పద్దతి ఆవశ్యకత చాలా ఎక్కువ. జానపద విజ్ఞానానికి 

సంబంధించిన మూలరూపాల పరిశీలనకు తులనాత్మక పద్దతుల అవసరం 

ఎంతయినా ఉంది, 

శ్రే (క పద్దతులు 

మౌఖిక జానపద విజ్ఞానాన్ని సేకరించడం మనకు కొత్తే మీ కాదు. 

దక్షిణాసియా జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలకు పెద్ద గని 

వంటిది. అందువల సుమారు ఒక శతాబ్దం నుంచి ఈ (ప్రాంతం అనేక విద్వాం 

సుల్ని ఆకర్షించింది. ఆయితే శాస్త్రీయ పద్ధతుల కొరత వల్ల సేకరణ కార్యం 

సరైన పద్దతుల్లో సాగలేదు. ఇప్పటికీ డబ్బు కొరత, సరైన మార్గదర్శకత్వం 
లోపం, పరిశోధనకు అవకాశాలు సరిగ్గా లేకపోవడం ఈ క్షేతంలో మనం 

వెనకబడి వుండడానికి కారణాలు. 

సేకరణ అవశ్యకత : జానపద విజ్ఞానం దినదినానికి క్షీణిస్తున్న 

క్షేత్రం. దీనిలో చాలా భాగం మౌఖికంగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి 
సం (కమించేది కావడం చేత, ఈనాడు ఉండే సాహిత్యరూపాలు, కళారూపాలు 

మొదలైనవి రేపు ఉంటాయనే నమ్మకంలేదు. ఒక జాతి జీవనాన్ని, సంస్కృ 
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తిని (పఠిబింబిస్తండడం వల్లి ఎప్పటికప్పుడు జానపద విషయాలను సేకరించి 
భద్రపరిచి తీరాల్చిన అవసరం వుంది, 

సేకరణ చేసే సేటప్పుడు జానపద. విజ్ఞానానికి దగ్గర సందింధం వుండే 

భాషా శాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం, సాంఘీక శాస్త్రం వంటి వాటి సహాయం పొంద. 

వచ్చు. అయితే జానపద విజ్ఞానానికే పరిమితమైన ధ్యేయాలు, విధానాలు 
కొన్ని వున్నాయి. _గంథస్థ ఆధారాలతోనే చేసే పరిశోధన ఒకొక్క_సారి 

మనల్ని తప్పుదారి పట్టించవచ్చు, జానపదయలతో నేఠుగా నందింధం పెట్టుకొని, 

వారి నుంచే నేరుగా విషయాలను సేకరించాల్సి వుంటుంది. ఒకవేళ వేరువేరు 
మార్గాల ద్యారా లభించిన (వాత (పతులు విద్వాంసునసి ముందున్నా, వాటిలో ఎన్ని 

నిజమైనవి, ఎన్ని కౌవు అని తెలుసుకోడానికై నా నివేదకుల దగ్గరికి నేరుగా 

వెళ్ళాల్సి వుంటుంది. 

సేకరణకు తయారుకావడం : సేకరణకు ముందు జానపద విద్యార్థి 

“పూర్వ సిద్దత' పొందవలసి వుంటుంది. (పారంభకులు ఎక్కు_వగా తయారు 

కావలసిన అవసరం వుండి. నివేదకులు నివసించే నలాన్ని గురించి, అక్కడి 

సంన్కృతిని గురించి స్పష్టమైన అవగాహన అవసరం. అక్కడి జనంతో 
కలిసి మెలసి వుండి బాగా పరిచయం సంపాదించుకోవాలి. ఏ (పడేశంలో 

సేకరణ సాగించాలన్నది కూడా స్పష్టంగా నిర్ణ సి ర్రయించుకోవోలి. అసలైన సేకరణ 

(గంథాలయంలో, పురావస్తు శాఖలోనే “ పారంభమవుతుంది. ఇంతవరకు 

ఇతరులు సేకరించినవి. భ(దపరిచినవి, ఆచ్చయినవి సేకరించే వారికి తెలి 

యీలి. సేకరించవలసినడేమిటో కూడా తెలియకుండా క్షేత్రంలో అడుగు 
పెట్టడం మంచిదికాదు. తయారు కొవడమన్నది ఒక (ప్రక్రియకు మరొక (పకి 
యకు వేరవుతుంది. విషయాలు ఎన్ని సేకరించాలి, ఎన్ని వదిలి వెయ్యాలి అన్నది 

కూడా మొదసే నిర్ణయంచుకోవాల్సిన విషయం. గేయమో, కథా గేయమో, 

సామెతో, నమ్మకాలో - = ఇలా ఎ విషయమైనా, దాన్ని గురించి లక్షణాదుల 

దగ్గర నుంచి అన్నిటినీ ముందే పరిశో ధకుడు తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి. 

సిద్ధం కావడమం కే కొన్ని వస్తువులను నమకూర్చుకోడం. కూడా.. . కేప్ 

రికార్టరు, "తమెరా మొదలయిన వాటిని సిద్ధం - చేసుకోవాలి. భాధత దేశంలొ 



518 ఆం (ధుల జానపద విజానం 

ఇంకా చేస్ రికార్డరునే సరిగ్గా ఉపయోగించడంలేదు. సంగీతం, ధ్వమలు, 

కేకలు వగైరా రాసుకొని (ప్రయోజనం లేదు దృశ్యకళలను గురించి ఊరక 

వివరిస్తే లాభం లేదు. ఆచరణలు, నృత్యాలు, పండగలు, [పదర్శన కళలను, 

వర్షరంజిత సంఘటనలను చలన చక్రంగా 1 తీసుకుం పేనే స్వరూపాన్ని ఆర్థం 

చేసుకోడానికి వీలవుతుంది. 

కళాత్మకమైన సేకరణ : చాలా పనితనంతో గూడిన సేకరణ కార్యం 

నిజానికి ఒక కళ. సేకరణలో భాగంగా (ప్రశ్నావళిని సిద్దం చేసుకోవాలి. జాన 
పద విజ్ఞానంలోని వివిధ శాఖలకు వివిధ విధానాలను అనుసరించాల్సి ఉంటుండి. 

"సేకరణ కార్యంగా నిమగ్ను లెన (పతి ఒక్కరూ (ప్రాథమిక (పశ్నావళిని కర 

తలామలకం చేసుకోవాలి. (పశ్న ఆడగాల్సిన (పతిసారీ (పళ్నావళిని చూసు 

కోవాల్సిన పరిస్థితి వుండకూడదు సేకరించేవారికి కథాసారాంశం, పాటల 
భావం, సామెతల రకాలు, నమ్మకాలు మొదలయినవి తెలిసివుండాలి. సేకరణ 

లోని మెళకువలు బాగా తెలిసి వుంచే ఆప్పుడు ఆ సేకరణ బాగా ఫల పదమవ 

తుందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. నివేదకుని కుటుంబం, జీవన విధానం, 

_ సంస్కృతి మొదలై న వాటి పరిజ్ఞానం ఉంటే మంచిది. నివేదకుని గుణగణా 

_ లనుకూడా కొంత వరకు అర్థం చేసుకోగలిగితే చక్కని ఫలితాలు లభిసాయి. 

నివేదకుడు చెప్పినవి అతనికి ఎక్కడినుంచి తెలిశాయన్నది కూడా ముఖ్యమే. 
ఒకవేళ నివేదకుని దగ్గరే సేకరించిన విషయాలేమైనా ఉన్నాయా అన్నది కూడా 
ఆడిగి తెలుసుకోవలసిన విషయం. 

విషయ సేకరణలో (పళ్నావశికి చాలా [ప్రాధాన్యం ఉంది. భాషాశాస్త్రం 

వంటి అధ్యయన విషయాలలో ఇప్పటికే (ప్రశ్నావణలున్నాయి. జానపద 
విజ్ఞానంలో (ప్రశ్నావళిని తయారు చేసేటప్పుడు ఇతర విషయాలకు సంబంధిం 
చిన వాటిని కూడా వాడుకోవచ్చు. అయినా జానపద విజ్ఞానానికే కొన్ని పత్యేక 

తలున్నాయి. వాటిని మరిచిపోరాదు. ఎవెవిధ్యం ఈ విషయంలో చాలా ఎక్కువ. 

అసలు (పళ్నావళలోని (పశ్నల్చి నివేదకునికి వేసేముందు సేకరించేవారు తమని 

తామే (పళ్నించుకోవలసి వుండి తను వేయబోయే (పళ్నలు అసల మంచి 

ఫలితాలనిస్తాయా అని ముందు పరిశీలించాలి. (ప్రాథమికంగా సేకరణలో గమ 
నించి నమోదు చేసుకో వలసినవి 1. శేదీ2. సమయం, కాలవ్యవధి. 
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శ. నివేడకుల పేర్లు 4. వయస్సు శ. ఆడా, మగా అన్నది 8, వివాహితులా, 
అవివాహితులా 7. పూర్తి చిరునామా 8. జన్మన్టలం వగ్గెరా 9. మాతృభాష, 

తెలిసిన ఇతర భాషలు 14. మతం 11. విద్యాభ్యాసం 12. జాతి 18. వృత్తి 

14. నివేదకుల జీవితాన్ని గురించీ !4. ఇతర వివరాలు. 

ఆం యం జానపద విజ్ఞానంగాని, మరే భాషకు సంబందించిన జానపద 

విజ్ఞానం గాని "సే నీకరించడానికి ముఖ్యమైన కొన్ని శీర్షికలవ సరం. (ప్రశ్నావళిని 

తయారు చేసే సటప్పుడు ఈ (కింది సర్షికలను ప్రధానంగా స్వీకరించ వచ్చు. 

1. గేయాలు, 2. కథాగేయాలు, శి. గద్యకథలు, 4. పురాణాలు, ఐతి 

హ్యోలు, గ. సామెతలు, శి. సొడుప్పకథలు, 7. భాష, 8 వృత్తి, 9. పెళ్ళి 

10. కుటుంబం, 11. బాంధస్యం, 12. సామాజిక జీవనం, 18. విద్యాభ్యాసం 

14. పరిపాలన. 15* మతం, 16. పండుగలు, ఆచరణలు, 17, నమ్మకాలు, 

ఆచారాలు 18. ఆటలు. 13, వైద్యం, 20. దుస్తులు, 91, ఆభరణాలు, 22- 

గృహనిర్మాణం క). ఆహార పానీయాలు 24. గృహోపకరణాలు 25. చిత 

తళ 6 నంగితం, 27, నృత్యం, ఎ. రూపకం. 29. (పాణిజానపద 

విజ్ఞానం, ౪4. వృతసంబంధం౦. 

ఒకొ_క విభాగానికి నంబంధించిన (వశ్నావళిని ఉపయోగించే 

వేరువేరు విధానాలను అనుసరించ వలసి రావచ్చు. (ప్రశ్నలు వెయ్యడం 

లప డు (ప్రారంభ శీంచాలి ఎప్పుడు నిలపాలి అని కూడా సేకరించే వారు తెలుసు 

కుని ఉండాలి. నివేదకులతో సాధ్య మయినంత సహజంగా నడచుకోవాలి. 

సేకరణలో సమస్యలు? నలం నుంచి స్థలానికి, వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి, 

ఫంస్కృృతినుంచి వ ౦స్క్బృతికి “వేంయ్యే సమన్యలున్నాయి.. కొన్ని సమస్యలు 

విశ్వజనీన మయినవి. కొన్ని స్టలీయాలు. మామూలుగా నివేదకులు అనలు 

విషయాన్ని వెనక్కు మళ్ళిస్తుంటారు. అప్పుడు వారిని కసరుకోడం, తక్కువ 

చేసిమాట్లాడడం తగదు. ఒక్కొక్కసారి మనదగ్గర వుండే విషయాల్ని నివేద 

కులకు చూపించడమో, వినిపించడమో కూడా తప్పే అవుతుంది. నివేదకులకు 

అహందెబ్బతినే లాగా (పప ర్తిస్తే అసలుకే మోసం వచ్చే (పమాదముంది. 

వివేదకులకు భారత దేశంలో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలే వేరుగా, ఇతర దేశా 
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లలో వేరుగో వుండవచ్చు. 'టేస్రికార్షరులో మాటఎక్కితే నోరే పడి పోతుందని 

నమ్మే (పజలు మన వారు. శమెరాలో ఫోటోదిగితే (ప్రాణమే పోతుందని 

ఆయుస్సుకీణిస్తుందని నమ్మేవాళ్ళు ఇంకా వున్నారు. అటువంటి పరిస్థీతుల్ని 

వివేకంతో ఎదుర్కొన వలసిన బాధ్యత సం (గ్రాహకుని మీద వుంది. 

తులనాత్మక క్షేత్ర వద్దతులు : 

ఎక్కువ భాషలతో, సంస్కృతులతో పరిచయం ఉంచే సేకరణ సులభ 
మవుతుంది: వేరే భాషలలో జరిగిన కృషినికూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. 

ఉడాహరణకు జానపద వైద్యం మీద తెలుగులో ఎక్కువ కృషి జరగలేదు ; 

కన్నడంలో జరిగింది. “నేరుగా తలనొప్పికి వైద్యం ఏమిటి అని నివేదకుని 

(పశ్నించే కంచ తలనొప్పికి వాడే నాలుగయిదు మందుల పేర్లు చెప్పి 'వీటిని 

పాడుతారా? అని అడిగితే సమాధానం సులభంగా లభిస్తుంది. ఇరుగు పొరుగు 

భాషలపరిచయం. ఒకే భౌగోళిక క్షేత్రంలోని వివిధభాషల పరిచయం ఉండడం 

మంచిది. 

విశిషగుణం, సందర్భం : 
టి 

(ప్రతి జానపద విజ్ఞానరూపానికీ తనదే అయిన విశిస్టగు ణం (texture) 
వుంటుంది. ఇది పాఠం (text) కంచె భిన్నమైంది. సేకరణకు పూనుకున్న 

వారు ఏదై నా గేయాన్నో, కథాగేయాన్నో ఊరక (వొసుకొనీ, “మనం సేకరిం 

చడం పూర్తయింది" అనుకుంటే అది పొరపాజే. గేయంగాని,మరో (పకియ 

గాని, అక్షరాలు పదాలకం"పె దాని విలువ ఎక్కువగా వుంటుందనే విషయం 

మరిచి పోరాదు. (ప్రతిజానపద (ప్రక్రియకు సేకరించాల్సిన పాఠం (190), 
దాని విశిష్టగుణాలు (texture), సందర్భం ( Context) అన్నవిఉంటాయి, 

ర మూడూ తెలి సేగాని ఆ (పక్రియ స్వభావం అర్థంకాదు. మౌఖిక జానపడ 

విజ్ఞానానికి సంబంధించిన గేయం, కథ, సామెత మొదలై న వాటిలో విశిష్ట 

గుజాలం చే అలంకారాలు, కొకువు, ఒ త్తిపలకడం, (ప్రాస మొదలై నవి. 

గేయంగాని, మరో పక్రియగాని-దాని పాఠాన్ని మరో భాషకు అనువాదం 

చెయ్యవచ్చుగాని విశిష్ట గుణాలను "అనువాదం చెయ్యడానికి వీలుకాదు' ఇలా 
అనువాదం చెయ్యడానికి వీలుకానివే ఆ భాషలో (ప్రత్యేకత కలవి. వీటిని 
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గుర్తించక పోతే సెకరణకు పుష్టి చేకూరదు. పాఠం, విశిష్ట గుణాలకంశె 

సందర్భం ఇంకా ముఖ్య మైంది. ఏ జానపద పకి9యగాని సందర్భం 

తెలియకుంటే దాని ఆమే వేరు కౌవచ్చు. పని పాటలను వలపు 

పాటలుగా హాస్యగీతాలుగా భావించడం, పనిలో వాటి పాను సరిగ్గా అర్థం 

చేసుకోక పోవడం సందర్భం తెలియక పోవడం వల్లినే సంభవిస్తుంది. 

ఒకొక్కసారి ఏదైనా (ప్మక్రియను "సేకరించడానికి దాని నిజమైన సంద 

ర్భాన్ని సృష్టించాలి వస్తుంది. ఉదాహరణకు కోలాటం పొట కోలాటం వేసే 

టప్పుడే సరైన రీతిలో మనకు లభిస్తుంది. ఆచరణాత్మక గీతాల వంటివి, 

సామెతలవంటివి సరైన సందర్భాలలోనే శ్తాపకం వసాయి; రాణీస్తాయి, 

“సామెతలు చెప్పండి” అని అడిగితే జానపదులు చాలా చిక్కుల్లో పడతారు, 

సందర్భ వశాన అయితే వారి నోటిలో వందల కొచ్చే సామెతలు ఆడుతూ 

వుంటాయి, పొలం పనుల్లో ఉపయోగించే పాటల్ని ఆయా సందర్భాలలో 

ఎంత ఆవేశంతో, ఉత్సాహంతో గంతులే స్తూ పాడుతారో, మనం వేరుగా 

అడిగినప్పుడు ఎంత సంకోచిసారో పోల్చి చూచుకుం పే సందర్భానికుందే 

(పాధాన్యం అర్థమపుతుంది. 

జనపదీయ జానపద విజ్ఞా నం--మౌలిక సాహిత్య విమర్శ : 

అలన్ డండెస్ జానపద కే[శ్రానికి చేసిన సేవలో జనపదియ జానపడ 

విజ్ఞానం (metafolklore), మౌఖిక సాహిత్యవిమర్శ (Oral literary cri_ 

ticisM అనే వాటి కల్పన ఒకటి (అలన్డండెస్ 1978 : 88-49). 

పదులు తమ జానపద విజ్ఞానం గురించే వ్యాఖ్యానం చేస్తూ వుంటారు. జాన 

పద విజ్ఞానాన్ని గూర్చిన జానపదవిజ్ఞాన మే 'మెటాఫోక్లోర్ *. ఉదాహరణకు 

'ఏదో సామెత చెప్పినట్లు? అని సామెతగా వాడుతారు. ఇలాంటి వాటిని కూడా 

సేకరించే విద్వాంసులు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకం మే ఒక జానపద విష 

యానికి జానపదులు ఎలాంటి విలువ ఇస్వన్నాంనేది దీని వల్లి తెలుస్తుంది. 

మౌఖిక సాహిత్య విమర్శ అనేదీ జానపదులు తాము నివేదిం చేటప్పుడు మధ్య 

మధ్య చేసె సే విమర్శ. ఉదాహరణకు కథ చెప్తూవుండే నివేదకుడు మధ్యలో రాజ 

కుమారుడు చేసే సాహసాలను గురించి తనే ఎదైనా వ్యాఖ్యానం చెయ్య 

వచ్చు. ఇలాంటివి కూడా కేఈ కార్యంలో గమనించాల్సి వుంటుంది. జాన 

పద్ విజ్ఞానం అర్థాన్ని జానపదుల మూలకంగానే తెలుసుకునే (ప్రయత్నం. 

ఇ 
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చెయ్యాలి. జానపద విజ్ఞానానికి ఉండే విలువను మన దృష్టితోకాకుండా 

జానపదుల దృషితో అంచనా వేయడం మంచిదని తోస్తుంది. 

వరీకరణ--వి శేషణ 
MN ౧౧ 

సేకరణ తర్వాత జానపద విజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలను విభ 

జించి విశ్లేషించాల్సిన అవసరం వుంది. విభజన పద్దతులు మొదలై నవి (ప్రవే 

నికలోనే సూచించడం జరిగింది. రిచర్డ్ ఎం. డార్సన్ సూచించిన స్థూల విభ 

జనను ఈ [(గంథంలో పాటించడం జుగింది. మౌఖిక జానపద 

వెక్ఞానం, నాంఘ్రౌచారాలు, వస్తు సంస్కృృతి* జానపద నాలుగు 

(ప్రధాన విభాగాలకో జానపద విజ్ఞానాన్ని పరిశీలించవచ్చునని నూచిం 

చడం జరిగింది" ఒక్కొక్క విభాగం లోని ఉపవిభాగాలను, నూక్షౌతి సూక్మ 

విభాగాలను గుర్తించడానికి ఆర్ ఎస్. బాగ్స్ వర్గీకరణ వంటివి సనికి వస్తాయి. 

ఆంగ్లంలోని జానపద నిఘంటువులో ఉండే జానపద విజ్ఞాన విభజన తుల 

నాత్మక అధ్యయనానికి మాత్రమే కాక, కంప్యూటర్ సహాయంతో పరిశీలించ 

డానికి కూడా ఉపయోగిస్తుంది. వేలకొద్దీ జానపద విషయాలను విశ్లేషణాత్మక 

భాషలోకి మార్చుకొని కంప్యూటర్ సహాయంతో సూక్ష్మంగా విభజించే (ప్రయ 

త్నాలు జరిగాయి. ఒక్కొక్క భాషలో, ఒక్కొక్క విభాగంలోనే వందలు: 

వేలు ఉపవిభాగాలను గుర్తించ వచ్చు. ఒకొక్క. విషయానికి కొన్ని వైద్భ 

శ్యాత్మక గుణాలుంటాయి, వీటి సహాయంతో ఒకొక్క. జానపద అంశాన్ని 

(పత్యేకంగా పరిశీలించ డానికి వీలుంటుంది. జానపద మూలాంశాల నూచి, 

జానపవ కథల మాదిరి సూచి మొచలై నవి ఆయా విభాగాలలోని మూలాం 

శాలను, కథల మాదిర్లను తెలిపే విసృత వర్గీకరణాలు. ఇవన్నీ పరిశోధకుడు 

తన పరిశోధనలో ఉపయోగించుకోవలసి వుంది. 

వర్గీకరణ విశేషణ అన్నవి పరిళోధనలో చాలా ముఖ్యమైనవి. మనలో 
బాలా మంది విషయసేకరణతో నే పరిశోధన పూర్తి అయిన దనేతప్పు అభి 
(ప్రాయం కలిగి వున్నారు. సేకరించిన విషయాలను ఉపయోగించుకోడంలోనే 
ఆఅసల్లైన పరిశోధనపాటవం తెలుస్తుంది. భారతదేశంలో మనదురదృష్టం' ఏమి 

టంటే పరిశోకురు సేకరణతోనే తన. పరిశోధనను [పారంభించవలసి రావడం. 
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జానపద గేయాలను గురించి పరిశోధించే విద్యార్థి గేయాలను సేకరించ వలసి 

రావడం మన దుస్థితిని తెలుపుతుంది. నిజానికి శాస్త్రీయ పద్దతుల్లో సేకరణ 

కార్యాన్ని పెద్దఎత్తున నిర్వహించవలసిన వారు (పభుత్వం వారు, అకాడెమీలు, 

విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర సంస్థలు, ఉదాహరణకు శాసనాలను సేకరించడానికి 

పత్యేక సంస్థ వుంది. మానవ శాస్త్రీయాంశాలను సేకరించడానికి [పత్యేక 

సంస్థ వుంది. ఇలాంటి సంస్థలు సేకరించిన విషయాల విభజన, విశ్లేషణ 

నుంచే పరిశోధన (పారంభంకా వాలి, అప్పుడే నిజంగా చెప్పాల్సిన విషయా 

లను పరిశోధక విద్యార్థి చెప్పగలుగుతాడు, 

తులనాత్మక పరిశీలన పద్దతులు 

భారత దేశంవంటి వినిధ భాషాసంస్కృతుల కూడలి అయిన |పదేశంలో 

తులనాత్మక పరిశీలన వల్ల ఎంతో మేలుచేకూరింది. దగ్గరి సంబంధం ఉండే 

రెండుమూడు భాషలకు, సంస్కృతులకు సంబంధించిన జానపద విజ్ఞానాన్ని 
తులనాత్మకంగా పరిశీలించడం వల్ల మూల సంస్కృతిని పునర్నిర్మించడానికి 

కొంతవరకు వీలవుతుంది. ఇలా చేసినప్పుడు (దావిడభాషా విజ్ఞానంలో సాధ్య 

మెన సే మూల (దావిడ జానపద విజ్ఞానాన్ని పునర్నిర్మించడం కూడా సాధ్యం 

కావచ్చు. దక్షిణభారతదేశంలో అనేక జానపద (ప్రక్రియల పరిశీలనవల్ల 

ఇలాంటి మూలరూపాలను గుర్తించడం సాధ్యమే అనిపిస్తుంది. దక్షిణ భారత 

దేశంలోని వివిధ [ప్రాంతాలలోని జానపద రంగస్థలం, (గామదేవతలు, మళ 

సంబంధ ఆచారాలు, పండుగలు, ఆటలు మొదలయిన వాటిలో ఉండే సమాన 

గుణాలను పరిశీలించినపుడు వీటికంతా మూలరూపాలు అని గు ర్తించదగినవి 

ఉండి ఉండాలనిపిసు౦ది, 
అనే 

తులనాత్మక అధ్యయన పద్ధతులు కొన్నిటిని అలన్డండెస్ వంటి 

విద్వాంసులు కొందరు నూచించారు.. (“Ways of studying Folklore" 

1969 in Tristram Coffin Ed, American Folklore) ఈ పద్ధతులు కథన 

రూపాలైవ కధాగయాలు, గద్యకథలు మొదలై న వాటికి అన్వయిసాయి, 

అలన్ డండెస్ (ప్రకారం జానపద విజ్ఞానంలో విద్వాంసుని పట్టిచూచేడి 

ఏదైనా గీతంలేదా ఇతర్యప్రకియల మూలం, మూలరూపాలసు కనుక్కో 

వాలం యే తులనాత్మక పద్ధతి సహాయం చేస్తుంది ఈ విషయంలో స్టిత్ థామ్సన్ 
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తయారు చేసిన మూలాంశాలనూచి (Motif Ind) మాదిరి సూచి (type. 

౧౮౭౫) బాగా పనికి వస్తాయి. ఉరాహరణకు ఒక కథనే తీసుకుందాం. కథలు 

ఒక (పదేశం నుంచి మరొ *పదేశా నికి, ఒక దేశంనుంచి మరోదేశానికి కూడా 

(పయాణం చేస్తాయి. ఏదై నా కథ భారతదేశంనుం చి మెక్సికోకు: (పయాణం౦ 

సించనుకాందాం. మెక్సికోలోని ఇతరకథల్లో అక్కడి వాతావరణానికి సహా జ 

మైన మూలాంశాలుంటాయి. భారత దేశంనుంచి వచ్చిన కధలో భారతదేశానికి 

సహజమైన మూలాంశాలుంటాయి. మూలాంశో నూచి ద్వారా ఈ విషయాన్ని 

రించవచ్చు. ,అమెరికన్ ఫోక్లోర్, (గ్రంథంలోని తమవ్యానంలో అలన్” 

డండిెసి చారి; (తిక భొగోశిక విధానాన్నీకరాడా తులనాత్మ కర్ పద దృతులకు ఎలా ఉప 

యోగించుకోవడో పోసూచించారు ఈ పద్దతి, వకారంకధ ,కధాగేయంవం టి టిసాహిత 

రూపాలను అధ్యయనం చే సేటపుడు వౌటికుండే పాఠాంతరాలను సెక్షరించాల్చి 

వుంటుంది. ఈ పాళాంతరాల తులనాత్మక పరిశీలనద్యారా మూలపాఠాన్ని 

గుర్తించే (పయత్నం చెయ్యవచ్చు. ఈ తులనాత్మక నిధానంలో కాలం, 

వ్యాప్తి అనే రెండింటి దృష్టిలో పృుంచుకొని పరిశీలించవలసి వుంటుంది. 

సామాన్యంగా (పాచీన రూపానికి, ఎకు,ప వ్యా సిఉంమంది. పాతాంత 
fr 

చాజబభె ఎక్కువన్యా ప్తి చండినది మామూలుగా ఎక్కు వ పాతడిగాపుంటుంది. 

అలన్ డండెసే వంటి టి విద్వాంసులు సూచించిన పద్దతులు (ప్రపంచంలో 

పవంశోధకులై నా అనుసరించదగినవి, అయితే అలన్ డండెస్ ఒక "హెచ్చరిక రా 

కూడా చేశాడు. తులనాత్మక పరిశీలన జఎపేవారు విజ్ఞానానికి (10/9 ఎక్కువ 

ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారేగాని “జానపదులకు (101) కాదు. ఎందుకం జ 

పరిశోధకుడు తన ముందున్న విషయాలను మాత్రం లెక్కకు తీసుకొని 

ఇతరభాషలలో ఇతరదేశాలలో వుండే వాటితో వాటినేపోల్చిచూసాడు. కొనినిశానికి 

జానపదుల్ని జానపద విజ్ఞానాన్ని సమాన (ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పరిశీలి స్తేనే 

తుల నాత్మక పరిశీలన సార్ధక మ వ మవుతుంది. 

అలన్డండెస్ సూచించిన విధానాలు (పథధానంగా కథన రూపాలకు 

సంబంధించినవి. (ప్రకృత రచయిత గేయాల వంటి కధారహిత శాఖలతులనా 

త్మక పరిశీలనకు కొన్ని పద్దతుల్ని ఎర్బరచుకు న్నాడు (తెలుగు కన్నడ జానపద 

గేయాలు, సిద్దాంత (గ్రంథం). గేయాలకు, గేయాల సృష్టికర్తలకు సమాన 
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_పాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది, తెలుగు -కన్నడ భాషలమధ్య భౌగోళికంగా, 

చారి(తకంగా, సాంస్కృతికంగా, రాజకీయ పరంగా సన్నిహిత సంబంధం 

వుంది. ఈ రెండు భాషల్లో వుండే గేయాలు, సామెకలు, కళారూపాలు, నమ్మ 

కాలు మొదలై నవి తులనాత్మక అధ్యయనానికి చక్కగా వస్తువుగా ఉన్నాయి. 

వీటి మూల రూపాలను గుర్తించాలంటే ఆయా అంశాల పరిశీలన మాత్రమే 

కాక, వాటి నిర్మాతలను గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి, ఉదాహరణకు బాల 

నాగమ్మ, సారంగధర వంటి కథాగేయాలు ఆంధ్ర కర్నాటకాలు రెండిట్లోనూ 

సిద్దమై ఉన్నాయి. వీటిని జానపద వృత్తి గాయకులు పాడుతారు. ఇలాంటి 

కొన్ని కథాగేయాలను పాడే కన్నడ వృ త్తిగాయకుల్నై న హెళవరు (పిచ్చుకుంట్లు) 

ఆ౦ (ధదేశం నుంచి. వెళ్ళిన వారే. వీరే కాక దాసరు, బణజిగరు మొనలయిన 

వాళ్ళ మాతృభాష తెలుగు. అందువల్ల కొన్ని కథలను వీరు తెలుగుదేళశంనుం చి 
కన్నడ దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళారనడంలో సందేహం ' లేదు. ఈ విధంగా 

గాయకుల చరిత్రను బట్టి, జానపద విజ్ఞానాంశాల తులనాత్మక పరిశీలనను బట్టి 

మూలరూపం ఏ ప్రదేశానికి చెందిందో నిర్ణయించవచ్చు. 

తులనాత్మక పరిశీలన జరిపేటప్పుడు ఏయే విషయాలను పోల్చి చూడ 

వచ్చన్నది. మొదట నిర్ణయించుకోవలస్తి. పుంటుంద* మనంచేసే విభజన తులనా 

త్మక పరిశీలన జరిపే రెండు భాషల లేక సంస: క్రతౌల విషయాలకు సమా 

నంగా అన్వయ మయ్యేదిగా వుండాలి. ఉదాహరణకు గేయాలనే తీసుకోవచ్చు. 

ఈ పుస్తకంలో అనుసరించిన విభజన విధానం తెలుగు కన్నడం వంటి ఏ 

భాషకై నా అన్వయించి తులనాత్మక పరిశీలన చెయ్యవచ్చు. 'వనిపాటలు, పార 

మార్జికగేయాలు, బాంధవ్య గీతాలు, పిల్లల పొటలు, వేడుక పాటలు, వలపు 

పాటలు, హాస్యగీతాలు, కన్నీటి పాటలన్నవి ఏ భాషలో నయినా దొరిశే వే. 

ఇలాంటి విభజన వల్లి వేరువేరు భాషల్లో సమానంగా వుండే అంశాలను సుల 

భంగా పరిశీలించవచ్చు. 

అంతేకాక (పతిభాషలోను ఇతర భాషలతో పోల్చి చెప్పదగిన గుణాలు 

కొన్ని ఉంటాయి. వీటిలో ఈ (క్రింది వానిని ఉదాహరణకు చెప్పుకోవచ్చు : 

1. పైన ఇచ్చిన పనిపాటల వంటి విభాగాల [కింద వచ్చే _ఉపవిభాగాలు 

దా.: కపిలిపాటలు, నాటు పాటలు, కోత పాటలు, పొలిపదాలు మొ॥నవి. 
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2, ఒక్కొక్కరకం పాటనిడివి 8- ఛందస్సుకు, లయకు సంబంధించిన వివ 

రాలు 4. పల్లవి 5, పాడేవారు స్రీలా, పురుషులా, ఉభయులా 6. భావాంశాలు 
(Psychemer) 7. భాషా సంబంధమైన విశేషాలు 8. ఇంకేమైనా. 

కంప్యూటరు వంటి ఆధునిక సాధనాలను ఉపయోగించి తులనాత్మక 

పరిశీలనను చేపట్టవచ్చు. దీనికోసం మొదట కంప్యూటరుకోనం విశ్లేషణాత్మక 
భాషలో దత్తాంళాలను (6812) తయారు చెయ్యాలి. ఉదాహరణకు గేయాల 
అధ్యయనాన్నే తీసుకుందాం. ఒక్కొాక్క పాటకు ఒకొక్క గుర్తును 

ఇవ్వాలి. ఆయా. గీతాల మొదటి ఆక్షరాన్నే గుర్తుగా ఇవ్వవచ్చు. 

లా౨పకమైశే *[ అని, కోత పాఐలయితే “ఓ అని, పడన పాట 
లయితే “న? ఆన, మరణ గీతాలయితే “౧ అని-ఈ విధంగా ఏదో ఒక 

గుర్తును వాడుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత గేయాల్లో కొన్ని వై దృశ్యాత్మక గుణాలను 

తీసుకోవాలి. ఈ. గుణాలు మనం తీసుకున్న గేయాల్లో ఉంపే *_ “గుర్తును. 

లేకుంకే “- గు ర్హును ఇవ్వాలి. ఉదాహరణకు గేయాలలో ఈ (క్రింది వాటిని 

వై దృశ్యాత్మక గుణాలుగా తీసుకోవచ్చు. 1, సందర్భం (60౧16%10-ఏదై నా 

నందర్భంలోనే పాటపాడేట్లయి తే “+? అని, ఎప్పుడైనా పాడవచ్చు అనేట్ల . 

యితే అని చెప్పాలి 2. గాయకులు (51006/9) -- వురుషులయితే *+* 
అని, స్త్రీలయితే. “ఆ” అని గుర్తుగా పెట్టుకోవచ్చు 8. ఒక్కరు పాడేదా., 

గుంపుగా పొడేేదా (eo song or 5010) గుంపయితే. “+” ఆని ఒక్కరే 
పాడితే * “_ అని. సెస్టుకోవచ్చు 4. వాద్యాలు (instruments) వాద్యాల అవ 

సరం పంటే * “+ అని అవసరం లేకుంటే “-ి అనిలెక్క 5. నృత్యసహి 

తమా (dance) నృత్యం ఉంటే * + అని, లేకుంటే “ి అని లెక్క. ఈ. 

విధంగా కొన్ని వై వై దృశ్యాత్మక గుణాలను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత కంప్యూటరు 

ద్వారా ఎన్ని విధాలుగా ఆయినా లెక్కలు తీయవచ్చు, విభజన చేయవచ్చు. 

ఈ కింది విధంగా ముందు పట్టి చేసుకోవాలి. 

తెలుగు జానపద గేయాలు. 

S G | రి 
!. లాలిపాటలు (1) 

ఏ. పడవపాటలు (౧) pn + తూ ఆ. 

ఏ. మరణ గీతాలు (౧) + — fm 

శ కలుపు పాటలు. (6) . + జు + ఆ — 

(6=సందర్భం ; క=గాయకులు; G=గుంపు. |=వాద్యాలు Dి=నృత్యం) 

+ ౧ 
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పె విధమైన పట్టి చేసి తర్వాత నృత్య గీతా లెన్ని, వాద్యాలలో పాడేవి 

ఎన్ని, స్త్రీలు పాడేవి ఎన్ని, ఒంటిగా పాడే వన్ని, సామూహిక గీతాలెన్ని, 

సందర్భం ఉం౦డేవి ఎని అసి లెక్క కట్ట వచ్చు. ఇక వీట్రి స్త్రీలు పాడుతూ 

వాద్యాలు వాడేవి ఎన్ని, నృత్యం చేస్తూ పురుషులు పా డేవి ఎన్ని, వాద్యాలు 

వాడుతూ, నృత్యం చేస్తూ, పుశమలు డేవి ఎన్ని--ఈ విధంగా ఎన్ని విధా 

లుగా అధ్యయనం చెయ్యవచ్చునో అన్ని అవకాశాలనూ వినియోగించు 

కో వచ్చు. 

పెవిధంగా ఒక్కొక్క భాషలో వై దృళ్యాత్మక గుణాల సహాయంతో 

పరిశీలన జరిపిన తర్వాత ఇదే పద్దతిలో మరొక భాషతో పోల్చి చూస్తూ తుల 

నాత్మక పరిశీలన కూడా జరపవచ్చు. 

తులనాత్మక పరిశీలనలో భాగంగా జానపద అట్లాసులను, పటాలను 

తయారు చెయ్యడం కూడా ఒక పద్దతి .భాషాశాస్త్రంలో పటాలను తయారుచేసే 

పద్దతి ఉంది. ఒకొక్క జానపద. విషయము భౌగోళికంగా . ఎంతవరకు 

వ్యాప్పిలో వుంది, ఎక్కడ లేదు అన్నది మ్యాపు ద్వారా చూపిసే అక్కడికి 

దగ్గరలో ఏ భాష ఉంది, ఆ భాష (ప్రభావం ఎంత వరకు ఉంది అన్న విషయా 

లను పరిశీలించడానికి సాధ్యమవుతుంది. మ్యాపుల ద్వారా కొన్ని సాంస్కృ 

తిక్ర క్షేత్రాలను, ఒక విశిష్ట జానపద సముదాయం ఉండే (పదేశాలను, ఒక 

విశిష్ట జానపద (ప్రకియ వాడుకలో ఉండే (ప్రదేశాలను చూపవచ్చు. 

(పకార్యాత శ్రక దృష్టి 

జానపద విజ్ఞానాన్ని ప్రకార్యాత్మదృష్టితో (functional approach) 

చూడాల్సిన అవసరం వుంది. జానపద విజ్ఞాన అధ్యయనంలో ఆనుసఠిం దే 

ఆధునిక పద్ధతుల్లో (పతిజానపద (పక్రియ వుపయోగం, దానికి (పేక కులతో 

లేక శ్రోతలతో "సండే సంబంధం మొదలైనవి ఎక్కువగా పరిశీలించబడు 

. తున్నాయి. వివిధ (ప్యకీయల పుట్టుపూర్వో త్త తరాల కంటె వాటి ప్రయోజనం 

వె పే విద్వాంసులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గేయం, కథ, ఫౌడుపుకథ వంటివి 
క్ు 

సమాజంలో నిర్వహించే పాత ఏమిటి, ఒక జనసముదాయం మీద అవి 
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ఎజ్ అ అదు అధ 1 జ 
చూపే (ప్రభావం ఎటువంటిది అన్న విషయాలమీద ఎక్కువగా దృష్టిని కేం(దీ 

కరించడం జరుగుతున్నది. 

(ఫాంజ్ బోయస్ (Franz Boas), ఆయన విద్యార్థులు మానవ 

శా స్త్రీయ- _పకార్యాత్మక దృష్టిని (ప్రచారానికి. తెచ్చిన వారిలో (ప్రముఖులు, 

బోయస్ పకారం జానపద విజ్ఞానం సంస్కృతిని (ప్రతిబింబిస్తుంది. 

ఏదై నా ఒకభౌగోళికపలయంలోని జానపద విజ్ఞానాన్ని ఆధ్యయనం చెయ్యడం 

ద్వారా అక్కడి సంస్కృతిని తెలుసుకోవచ్చు. ఏదై నా జానపద విజ్ఞాన 

(ప(క్రీయను పరిశీలనకు తీసుకున్నప్పుడు దాని (ప్రయోజనాన్ని వివిధ కోణాల 

ద్వారా చూడవలసి వుంటుంది. సాంస్కృతికంగా, విద్యాపరంగా, సౌందర్య 

పరంగా వుండే విలువమ కుజ్జంగా తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. సామెతలను 

న్యాయనిర్హయానికి వుపయోగించుకొనే జనసముదాయా లున్నాయి. వీరగాథలను 

రాజకీయ (పయో జనాలకు వాడుకు నే సంఘాలున్నాయి, గేయం, సామెత, కథ 

మొదలె న జానపద (ప్రక్రియలు మనసంస్కృృతిని కాపాడుతున్నాయన్నది ఒప్పు 

కోక తప్పదు. ఈనాడు వాడుకలో లేని మన సాంస్కృతిక విషయాలను 
తెలుసుకోవాలం కే జానపద విజ్ఞానం బాగా పనికి వస్తుంది. జానపదులను 

విద్యావంతులుగా చెయ్యడానికి జానపద కథలు, పొడుపుకథలు, కథాగేయాలు 

మొదలయినవే ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఇక్కడ “విద్య” అం పే పాఠ 

శాలలో, కళాళాలలో నేర్చుకొనే విద్య కాదు సమాజం తన సం (_పదాయాల 

ద్వారా నేర్పే విద్య లోకఠజ్ఞానాన్నిస్తుంది. జానపదుడు _బతకడాన్ని నేర్చు 
తుంది. కుటుంబమే మొనటి పాఠశాల అనే విషయం మరచి పోకూడదు. 

అనేక గీతాలు, కథలు, శిశ్నుప్రానలు శబ్దజ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, ఆలోచనా 
శక్తిని కలిగిస్తాయి. ఆంధ దేశంలో బురకథ, ఒగ్గు కథ, గేయాల వంటి 
వాటిని రాజకీయాభిప్రాయాల వ్యాప్తికి ఉపయోగించిన సందర్బాలు అనేకం 

ఉన్నాయి, జానపద విజ్ఞానాన్ని ఆధ్యయనం చేసేటప్పుడు మన దృష్టి ఎక్కు. 

వగా సౌందర్యం వైపే మొగ్గు చూపుతున్నది. సౌందర్య సమీక్ష కూడా ,ఆవస 

రమే. కాని దానికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో అంతే విలువను ఇవ్వవలసి 

వుంటుంది. సౌందర్య కల్పన మనలో ఏవిధంగా వుంటుంది అనే విషయాన్ని 

కూడా పంశీ లించవచ్చు. ఎలాంటి ఆభరణాలను మనం సౌందర్యవంతమని 
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భావిస్తాం, ఏ కాలంలో ఏవి సహజమనుకున్నాం. ఏ కాలానికి. అవి ఎబ్బెట్టుగా 

భావిస్తున్నాం ఇలాంటివన్నీ పరిశీలిస్తే ఆన క్రికరంగా వుంటాయి. “ఆహో 

ఎంత సొగసు, ఓహో ఎంత బాగుంది? అనుకుంటూ వుంచే లాభం లేదు. 

జానపద విజ్ఞానాని కుండే (ప్రయోజనాలలో నిషేధాలకు ఆశ్రయం 

ఇవ్వడం ఒకటి. ఉదాహరణకు నిత్యజీవితంలో మనం ఉచ్చరించడానికి ఇష్ట 

పడని అశ్లీల శద్దాలను సామెతల్లో, గీ తాల్లో, పొడుప్క కధల్లో చేర్చివాడుకో 

వచ్చు" సామాన్య జీవితంలో (తాగుడు చాలా చెడ్డదని అందరూ చెపారు. 

కాని జాతర, ఉత్సవాల వంటి సందర్భాలలో (తాగుడు నిషిద్ధం కాదు “పండగ 

నాడూ పాతమొగుడేగా? అనే సామెత పండుగల వంటి జానపదుల సాంఘికా 

చారాలలో నిషిద్దమయిన వాటిని అనుసరించడం ఎలాతప్పుకాదో తెలుపుతుంది. 

ముఖ్యంగా ఈ (పయో జనాన్ని గురించి పరిశోధకులు ఎక్కువ పట్టించుకోరు. 

నిర్మాణాత్మక పద్దతి 

ఇటీవలి కాలంలో సామాజిక శాస్తాలమీడ, సాహిత్యం వంటి మాన 
సిక శాస్తాల మీద నిర్మాణాత్మక పద్దతి (structuralism) అపార (ప్రభావం 

చూపింది. జానపద విజ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేసేవారి మీద కూడా దీని 

(పథావం చాలా వుంది. ప్రాప్, లెవిస్టాాస్ ఈ క్షేత్రం ళో అనేకుల మీద 

(ప్రభావం చూపిన ఇద్దరు విద్వాంసులు. నిర్మాణాత్మక వాదాన్ని అనుసరించే 

వారిని గురించి సూచి అనంతంగా పెరిగిపోతూ పుంది.. 

నిర్మాణాత్మక వాదాన్ని ఆఅనుసరిం చేవారు ఎక్కువగా కథ, పురాణం, 

కథాగేయం వంటి కథన రూపాలమీద కృషిచెయ్యడం వర్తి నిర్మాణాత్మక 
వాదాన్ని కథన రూపాలకు మాతమే అన్వయించ వచ్చనే తప్పు అభిప్రాయం 

వుంది. | 

ఈపద్దతిని సామెత, పొడుప్పకథ, మూఢనమ్మకం, మతాచరణ,పండుగ 
మొదలై న వాటికి కూడా అన్వయించి చెప్పిన వారున్నారు. నిర్మాణాత్మక 

వాదంలో కావలసింది ఏదై నా (ప్రక్రియలో కనిష్టాంశాన్ని (1101081 unit ) 

గుర్తించడానికి వి.జె. ప్రాస్ (1068, అెవి=ఎస్ట్రాన్ (1968), (1977), 
మరండా (1878) మొచలై న వారు కొన్ని విధానాలను సూచించారు. కథారహిత 



ర్ర్22 ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 

శాఖల నిర్మాణాత్మక అధ్యయనానికి నేను కొన్ని పద్దతుల్ని సూచించాను. 

(వవేశికలో ఆలాంటి పద్ధతిని సూచించడం జరిగింది. గేయంలో కథఉండదు. 

అది భావ (ప్రధానమైనది. మానవుని మూలభూత (పవృత్తులైన శోకం, 

సంతోషం, భయం, ఉత్సుకత మొదలయినవి గేయాలలో అభివ్యక్రిని పొందు 

తాయి, అందువల్ల గేయంలో కనిష్టాంశం ఇలాంటి మూలభూత (ప్రవృత్తుల 

మీద ఆధారపడి వుంటుందని చెప్పవచ్చు. దానిని భావాంశం (PYyCheme) అని 

పిలవవచ్చు, ఈ భావాంశాలతో గేయం నిర్మాణం చెందుతుంది. 

కనిష్టాంశాలను గుర్తించి వాటిసహాయంతో గేయాల నిర్మాణానిఎ 

సూక్ష్మంగా పరిశీలించే పద్ధతితోబాటు కథారూపాలకు విద్వాంసులు సూచించిన 

పద్దతుల్లో కొన్నింటిని కూడా గేయాలవంటి (ష్మకియలకూ వాడుకోవచ్చు. 

లెవిస్టాస్ అస్టివాక్ కథను నిర్మాణాత్మకంగా విశ్లేషించిన విధానం (EdMUnd 
Leach, ed. 1967) ఏ (ష్మక్రియకై నా అన్వేయించదగింది. _ లెవిన్హ్రాస్ 

(పకారం కథ, పురాణం, ఐతిహ్యం వంటి కథా పకౌరాలను వివిధస్థాయిలలో 

పరిశీలించాలి. భౌగోళికంగా, ఆర్జికపరంగా, సామాజికంగా, ఖగోళపరంగా 

లేక డివ్యవస్తువుల పరంగా పరిశీలించాలి. ఉదాహరణకు ఒక కథ ఉందను 

కుందాం. దాని నిర్మాణం చక్కగా అర్థం కావాలంటే మొదట దానికి ఎన్ని 

(పదేశాలలో దానికి ఎన్ని పాఠాంతరా లున్నాయి, దాని వ్యాప్తి ఎంత వుంది, 

ఎన్ని (పదేశాలలో దానికి బాగా (ప్రచారం వుంది, దానిలో టు (పదేశాల 

పేర్లు నిజంగా పున్నవా లేక కల్చితాలా అన్న విషయాలను పరిశీలించవలసి 

ఉంటుది. ఆర్థికపరమైన విశ్లేషణలో కథలో వచ్చే పాత్రల ఆర్టిక స్థితిగతులు. 

వారు జీవనం ఏ విధంగా సాగిస్తారు, అదాయం ఎంత, వాటిలో నిజమెంత, 

కల్పిత మయిన దెంత అని పరిశీలించాలి. అశ సామాజిక పరమైన ఆధ్య 

యనం కింద కథలో వచ్చే జాతులు, వివాహ పద్దతులు, బాంధవ్యం, కుటుంబ 
విషయాలు మొదులయిన వాటిని పరిశీలించవలసి ఉంటుంది. చివరిది పురాణాలు 

మొదలయిన వొటికి సంబంధించినది. పురాణాల్లో స్వర్గ మ్ ర్య పాతాళాలకు 

చెందిన దివ్యపురుషులు పా(త్రలుగా వుంటారు" లెవి-స్ట్రాస్ చెప్పిన ఈ విష 

యాలతోబాటు మన _స్తత్వ శాస్త్రపరంగా, భాషాళశాస్త్రపరంగా, ఇంకా సంబంధం 

ఉండే (ప్రతి అధ్యయన. శాస్త్రాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని : పరిశీలించ వలసి 

ఉంటుంది. 



ఉపసంహారం 

ఆం(ధుల జావపద విజ్ఞానం వ్యాప్తిని (ప్రాచీనతను, వై విధ్యాన్ని, వైశిష్ట్యాన్ని 

దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే ఈ (గంథంలో చేసిన వివేచన స్టూలమయిందని 

చెప్పనచ్చు. ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానాన్ని సమగ్రంగా సమీక్ష చేస్తే బహుళా 

పదివేల పుటలకు తక్కు_వకాని సంపుటాలు వెలువడవచ్చు. ఆం (ధుల జానపద 

విజ్ఞా నాన్నంతటినీ సమగ్రంగా సేకరించి (ప్రచురించే సాహసం ఎవరై నా చేస్తే 

బహుశా ఆ సంపుటాలు యాభై వేల పుటలకు తగకపోవచ్చు, ఆంధుల నిజ 

మైన సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలంటే శిష్టసాహీత్యం కంటి జానపద 

విజ్ఞానమే ఎక్కువ సహాయకరమని మనం గు ర్హించనంత కాలం మనం ఈ 

క్షేత్రానికి తగిన సేవచేయం. జనసామాన్యం నోట్లోనానే సామెతలు ఒక్కొక్క 
సారి న్యాయశాస్త్ర (గంథాలలో సూత్రాల కంటె సూటిగా వుంటాయి, వాడిగా 

వుంటాయి, (పథావం చూపుతాయి. తాత్విక (గంథాలలోని సూత్రాలకన్నా 

ఒక్కొక్కసారి పొడుపు కథలోని మార్మికత వివేకవంతమై వుంటుంది, 

మానవ స్యభావంలోని గుణదోషాలను ధ్వనియుతంగా చూపుతుంది, శిష్టసాహి 
త్యంలోని పద్యాలకన్న మిన్నగా జానపద ఛందస్సులో రచితమైన పాటలు 

జనసామాన్యాన్ని ఆకట్టుకుంటాయి, ఈనాడు మనకు తెలియని _పాచీన 

సంప్రదాయాలను, గొరవొాలను, ఆచారాలను, ఆభరణాలను, అలవాట్లను, 

నమ్మకాలను జానపద విజ్ఞానం మనకు తెలుపుతుంది" వాటిని అనుసరించక 

పోయినా కనీసం మన భవిష్యత్తును రూపొందించుకోడానికి వాటివల్ల పొంద 

గలిగిన లాభాన్ని పొందవచ్చు. ఆంధ్ర దేశంలోనే కాక, "(ప్రపంచంలోని పలు 

(పాంతాలలో నివసించే ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానన్వరూపాన్ని అర్ధంచేసుకొని 

విశ్లేషించిన నాడు “ఆ౦ (ధత్వం౦ి ఆం'పేఏమిటి, * తెలుగుదనం” అన్నది (పత్యే 

కంగా అసలు వున్నదా అన్నవిషయం తెలుస్తుంది. ఆందువల్లి ఆం(ధుల 

జానపద విజ్ఞాన సేకరణ, విభజన, విశ్లేషణ, పరిశోధన ఇంకా వి _స్పృతం౦గా, 

శాస్త్రీయంగా. జరగవలసిన అవ సరం ఉంది. 

ig) 



తెలుగు 

ఆదిశేషువు, హరి 
1954 జానపద గేయ వాజ్మయ పరిచయము 

మహోదయ పెస్, శ్రీకాకుళం 

197i తెలుగు జానపద గేయగాథలు 

కృష్ణకుమారి, నాయని (డా.) 

హైదరాబాదు 

1977 పరిశీలన 
హైదరాబాదు 

1878 పరిశోధన 

_. ఆ౦(ధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 

కృష్ణమూర్తి, భ(ద్రిరాజు (డా) 

1979 (రెండవ ముద్రణ) ' తెలుగు భాషా చరిత్ర 

ఆం(ధ(పదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాదు 

కృష్ణ(శ్రీ (సం.) 
1968 స్ర్తీల పొరాణికప్ప పాటలు 

ఆం ధ్ర సారస్వత. పరిషత్తు, "హైదరాబాదు 

కృష్ణారావు, వై.వి., బలరామమూర్తి, , ఏటుకూరి (సం.) 

1976 ఆం(ధ(పదేశదర్శిని 
విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ, 



ఆం(ధుల జానపద విజ్ఞానం 
ర్2క్ 

గంగాధరం నేదునూరి 

.1961 జానపద గేయ వాజ్మయ వ్యాసావళి 

1965 ఆటలు--పాటలు 

(ప్రాచీన (గంథావళి, రాజమం డ్రి 

1968 మిన్నేరు 

(పాచీన (గ్రంథావళి, రాజమం డి 

1978 మున్నీరు 

(పాచీన (గంథావళి, రాజమం డీ 

జోగారావు, యస్వీ (డా) 

1961 ఆం[(ధ యక్షగాన వాజ్యయ చర్మిత 

ఆం(ధ విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 

దొణప్ప, తూమాటి (డా.) 

1972 భాషా చారితక వ్యాసొావ+ 

ఆం(ధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 

1972 తెలుగులో కొత్త వెలుగులు (మొదటి సంపుటం) 

1975 జానపద కళాసంపద (ప్రథమ సంపుటం) 

నిర్మలా పల్లి కేషన్స్, విశాఖపట్నం-లి 

నదీరా 

1975 బుట్టకథలు 

౦|ధ (పదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ, హై
దరాబాదు 

నాయక, హా.మా (డా.) 

1980 జానపద విజ్ఞాన స్వరూపం 2 

తెలుగు అను. డా. ఆర్వీయస్, సుందరం, = 

జానపద విజ్ఞాన భారతి, మైసూరు-68. 

(పతాపరెడ్డి, నురవరం 

_ ఆంధుల సాంఘిక. చరిత్ర (రెండవ ముద్రణ). 

ఆ౦్యధసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు. 
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మోహన్ , జి. ఎస్, (డా.) 

1981 జానపద విజ్ఞాన వ్యాసావ? 

శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు, అనంతపురం జిల్లా 

రాఘవయ్య, వెన్నెలకంటి 
1974 యానాది. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర) ఆదిమజాతి సేవా సంఘము, విజయవాడ 

రామకృష్ణయ్య, కోరాడ 

1971 దక్షీణదేశ భాషా సారస్వతములు - దేశి 

అమలాపురం 

రామరాజు, వీ. (డా. ) 

1960 (త్రివేణి 

ఆం(ధపదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ, 

హైదరాబాదు (ఇతరులతో కలిసి సం.) 

1968. (సం.) తెలంగాణా పల్లెపాటలు (మొదటి భాగం) 

1978 తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము (రెండవ ము(డ్రణ), 

జానపద విజ్ఞాన (పచురణలు, హైదరాబాదు 

లక్ష్మీనారాయణ, గంగి శెట్టి 

1977 పండుగలు-పబ్బాలు 

అంతర్జాతీయ తెలుగు. సంస్థ, హైదరాబాదు 

లక్ష్మీరంజనం, ఖండవల్లి, బాలేందు శేఖరం, ఖండవల్లి 

1074 ఆంధధుల చరిత - సంస్కృతి 

బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో, మద్రాసు. 

పీరభ[దరావు, చిలుకూరి 

1910 ఆంధ్రుల చరిత్రము (పూర్వ యుగము) 

విజ్ఞాన చంద్రికా గ్రంథమాల. 



ఆం (ధుల జానపద విజ్ఞానం 

వెంకటప్పయ్య, వెలగా (డా) 

1979 గోడమీదబొమ్మ (పొడుపు కథలు) 
ఆం(ధ(పదేశ్ బాలల అకాడమీ, హైదరాబాదు 

వేంకటావధాని, దివాకర్ల (డా.) ఇతరులతో (నం.) 

[974 తెలుగు సామెతలు (మూడవ ముద్రణ) 

ఆం(ధ|పదేశ్ సాహిత్య ఆకాడమీ, హైదరాబాదు. 

వత్యనారాయణ, కంభంపాటి 

1981 ఆంధ్రుల సంస్కృతి - చరిత్రం! 

పంకిపానువాదం డా. మహీధర రామమోహనరావు, 

'హైడరాబాద్ బుక్ (టుస్ట్, హైదరాబాదు. 

సుబ్బారాపు, తంగిరాల వెంకట (డా.) 

1975 జానపద సాహిత్యము - వీరగాథలు 
ఆ౦ ధటడేక్ సంగీత నాటక అకాడమీ, హైదరాబాదు. 

1976 కాటమరాజు కథలు 

ఆం(ధ్ర(పదేశ్ సాహిత్య అకాడెమీ, “హైదరాబాదు. 

సుందరం, ఆర్వీయస్ (డా.) 

1970 తెలుగు సాహిత్యములో దేశికవిత 
మానస సరోవర పిచురణలు, నెల్లూరు. 

1972 ఆలిచిప్పలు-ఆణిముత్యాలు (ఇతరులతో నం.) 
జానపద సమితి, బెంగళూరు 

1076 జానపద సాహిత్య స్వరూపం 

జానపద విజ్ఞాన సమితి, బెంగళూరు". 

1870 తెలుగు - కన్నడ జానపద గేయాలు 

జానపద విజ్ఞాన భారతి, మైసూరు. 

1981 భాష - జానపదం A ) 
a 

శకి? 
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కన్నడం 

కరీంథాన్, ఎస్... 

1965 జనపద గీతెగకు 

టి.బి. ఎస్. పికాళన, తిపటూరు.. 

గచ్చగిమఠ, బి. ఎస్, (డా.) 

1969 .కన్నడ జానపద గీతగళు (రెండవ ముద్రణ) 

కర్నాటక విశ్వవిద్యాలయ, ధారవాడ, 

చన్నబనప్పు, గొ.రు. (నం,) 

1977 కర్నాటక జనపద కలెగళు 
కన్నడ సాహిత్య పరిషత్తు, బెంగనారు., 

చెన్నమల్లప్ప, లింగప్ప, శేవప్ప (నం) 
1971 గరతియ హాడు (నాల్గవ ముద్రణ) 

సమాజ బుక్ డిపో, ధారవాడ 

జవరేగౌడ, దే (డా.) 
1976 జానపద అధ్యయన 

డి.వి.కె. మూర్తి, మైసూరు - 4 

జి.వి.డి. . 
1978 కన్నడ ఐతిహ్యగళు, 

తేజస్విని పకాశన'. 

తపస్వీకుమార్, నం, (డా.) 

1972 కన్నడ గాదెగళ సమీక్ష 

మైసూరు విశ్వవిద్యానిలయ, మైసూరు. 

దాసేగొడ, జి.వి, " 

1978 నమ్మ జానపద నంబిశెగళు . 
కన్నడ అధ్యయన సంస్థ, మైనూరు విశ్వవిద్యాలయం, మైసూరు. 
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పరమశివయ్య, జీ.శం. (డా.) 

1970 కన్నడ జనపద కథికళు (సం.) 
కన్నడ అధ్యయన సంసై, మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం , మెనూరు, 

1078 జానపద సాహిత్య సదన, మైసూరు - 6 | 

1979 దక్షీణ కర్నాటక జనపద కావ్య (వకారగళు, 

మైసూరు విశ్వవిద్యానిలయ, మైసూరు. 

మోహన్, జి.ఎస్. (డా.) 

1977 కన్నడ - తెలుగు గాదెగళు 

జానపద సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాదు. 

రంగస్వామి, డి.టి. 

1971 ఛారతద హబ్బ -- హారిదినగళు 

సమాజ పుస్తకాలయ, ధారవాడ, 

రామెగొడ 

[070 నమ్మ ఒగటుగణ (సం.) 
1972 జనపద నంవికెగచ 

ఏం.సి. నసంతకుమార్తో, (సం) (పబుద్ద (ప్రకాశన, మైసూరు - | 

1975 నమ్మ గాదెగచ (సం.) 

గీతా బుక్ హౌస్, మైసూరు, 

10878 జనపద సాహిత్యరూపగళ 

పి ఎ ఎన్ పన్లిషర్స్, బెంగజూరు, 

1979 కర్ణాటక జనపద కథెగళు (నం,) 
డివి. కె. మూర్తి, మైసూరు — 4 

రెణుకౌభిట్ , బి. శె. 

హత ల గిడ మద్దల 

జనప్రియ (ప్రకాశన, బెంగళూరు, 

వసంతకుమార్, మళలి = 
1979 కర్నాటక జనపద వై ద్య 

పంప పికాళన, మెసూరు. 
మ 
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శివరుదప్ప, జి,ఏస్, (డా) 

1981 కర్నాటక జానపద (సం), 

బెంగభారు విశ్వవిద్యానిలయ, బెంగళూరు, 

సుధాకర 

1978 నమ్మ సుత్తిన గాదెగళు, 

కన్నడ అధ్యయన సం ఫ్రై, మైనూరు విశ్వవివ్యానిలయ, మైసూరు, 

స్వామి, వి.జి.ఎల్. (జా) 

1975 శాసనదలి గిడ మరగళు 

బెంగళూరు విశ్వవిద్యానిలయ, బెంగళూరు. 

హిరియజ్ఞ, అందబళికె 

1978 మలెనాడ జనపద సంప్ర)దాయగళు 

పుస్తక చిలుమె, మైసూరు. 

హిరేమఠ, ఆర్.సి. (డా) 
1074 జానపద సాహిత్య దర్శన (సం.), 

కర్నాటక విశ్వవిద్యాలయ, ధారవాడ. 
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